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Ülés ideje: 2021.06.24.         13:51 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

4. Harkai Péter 1  MMM 

5. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

6. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

9. dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

10. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

11. Szabadi István 1  MHM 

12. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1.Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(1 fő 6,66 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
 

dr. Szepesvári Szabolcs  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója 
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Babud Jenő     tű. ezredes 

Szőke Sándor    Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

Kiss Mónika    Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat képviselője 

Lippainé Dabis Mónika  Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője 

Nagy-Apáti Ivett   Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Halas-T Kft. 

ügyvezetője 

Czeglédi Edit    szociálpolitikai csoportvezető 

Tóth Péter    városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor    közművelődési referens 

Baics Tamás    környezetvédelmi referens 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Harkai Péter és Stírné Prikidánovics Tímea képviselőket. 

 

-----Napirend előtti hozzászólások----- 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Az elmúlt több, mint fél év és az azt megelőző tavaly tavaszi időszaktól középpontban sajnos 

mindenkiben a koronavírus és annak egészségügyi, közösségi és gazdasági következményei, 

kihatásai álltak. 

Függetlenül attól, hogy sokan vannak, akik nem akarták, nem akarják elfogadni, elhinni ennek 

tényét, olykor határozottan tagadják ezt, valamennyien megtapasztalták, megtapasztalják a 

betegséget vagy minden téren annak velejáróját. 

Nem elég hangsúlyozni, hogyha teljesen nyitott közösségben szeretnének újra élni és szeretnék, 

ha minden a leghamarabb újra a saját talpára álljon a dolgos mindennapokban is, akkor 

felelősségteljes döntéssel regisztrálniuk kell az oltásra és mindkét oltást vegyék fel. Sajnálatos 

olvasni azokat az adatokat, miszerint a környék lakosságának mintegy harmada kérte és vette 

csak fel az oltást. Itt, abban a városban, ahol egyébként a járványkórház működött, ahova 

helyiek mellett vidéki szakembereket is irányítani kellett, hogy biztonsággal ellátott legyen 

minden beteg, az a mintegy 3000 ember, aki a járványkórházban kezelésre szorult. 

Minden egyes egészségügyi munkatárs kitartásáért köszönet jár. 

Teljesen új fajta élet köszönt be intézményeikbe is, bölcsődéktől óvodákon át az általános és 

középiskolai vagy éppen a már zajló főiskolai képzésnél is, vagy kulturális területen, 

gyermekellátásban, főzőkonyhákon. Szülők, gyerekek és pedagógusok, munkatársak egyaránt 

hősiesen helytálltak. 

Minden eddiginél felelősségteljesebb, komolyabb és egészségügyi szempontból veszélyesebb 

volt az a feladat, melyet a házigondozók, szociális bentlakásos vagy nappali intézményeikben 

feladatot vállaló munkatársak, ügyfélszolgálati helyeken dolgozók végeztek. 
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A közösségért érzett felelősségből maximális helytállással végezte sokszor új fajta feladatát 

valamennyi rendészeti, vagy katasztrófavédelmi munkatárs. 

A szolgáltatói kör, vállalkozások talpon maradásáért és küzdéséért is hálásak. Örülnek a 

munkavállalók megtartását segítő támogatásoknak, s legfőképp az ezt segítő támogatási 

kérelmek benyújtásának. 

A mindennapok újraélesztése előtt állnak. Újra megtelnek élettel a közösségi és kulturális 

tereik, teraszok, éttermek, a város. 

Már csak abban bíznak, hogy ez nem rövid távú, hanem hosszú vagy még inkább végleges 

lehetőségük lesz. Ehhez még szükség van sokak felelősségteljes döntésére. Kéri, használják ki 

a megelőzésben is segítő vakcina felvételét. Segítsenek ezzel magunkon, és minden területen 

feladatot ellátó szolgálattevőn. 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, 

DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a napirend elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2208   Száma: 21.06.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 13:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2208   Száma: 2021.06.24/0/0/A/KT 

 

4/2021. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. június 24-i ülésére kiküldött 

meghívóval megegyezően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 

1.  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, 

valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi 

munkájáról  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Közreműködői szerződés felnőtt háziorvosi feladat ellátására Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztása a Városért 

Közalapítványba  

Fülöp Róbert 

polgármester 
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6.  Visszatérítendő támogatás biztosítása Kiskunhalasi Lovasbandérium 

Egyesület részére 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubbal kötendő 

Együttműködési megállapodás 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi 

szervezete által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió 

Kiskunhalasi Csoportja által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Ingatlan haszonbérbe adása (Kiskunhalas, Sóstói tó és Határ utca 

között) 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítása 

fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A Sáfrik-féle szélmalom üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési 

megállapodás jóváhagyása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények üzemeltetésére 

vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Ingatlan kijelölése értékesítésre (Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz) Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. taggyűlés tartása nélküli 

határozatok meghozatala 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi 

szakmai beszámolójának jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2020. évi 

egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2021. évi 

üzleti tervének jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

   

19.  A Halasi Városgazda Zrt. 2020. évi éves beszámolójának elfogadása 

és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Kiemelt fejlesztési területek kijelölése és településfejlesztési döntés Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A 131/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat módosítása Fülöp Róbert 
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polgármester 

 

23.  A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának, 

valamint Szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának, 

valamint Szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.      2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és 

pótlásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló 

gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított 

alapítványok 2020-2021. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló 

fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott 

határozatairól 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Főigazgató úr már itt van körükben, adnának egy kicsit lehetőséget, hogy egy ilyen prezentáció 

keretében bemutassa az elmúlt időszakot.  

 

dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Egy rendkívüli évről kell beszámolni a kiskunhalasi kórház életében. A 2020 olyat hozott, amire 

szerinte senki nem számított. Az első két hónapuk egész hagyományosan kezdődött, utána 

minden felborult március elejétől. Március 4-én Miniszterelnök úr az első koronavírus pozitív 

beteget bejelentette Magyarországon. Látszott már az év elején is, hogy nem fogja őket elkerülni 

a koronavírus járvány. Most is azt gondolja egyébként, bár hallott olyat, hogy a tevének csak 

két púpja van, ezért nem lesz következő hullám. Az oltási adatok ismeretében joggal kell 

aggódni amiatt, hogy negyedik hullám is vár rájuk. Miután a vírus nem a Budapest-Belgrád 

vasútvonalon keresztül fog ideérni, hiába nincs még készen, nem fogja elkerülni őket és nem 

fogja elkerülni Magyarországot, úgy hogy Szerbiát eléri, Szlovákiát eléri, őket pedig átugorja. 

Továbbra is csak azt tudja gondolni és javasolni mindenkinek, hogy éljen a vakcináció 

lehetőségével. Nagyon rosszak a Bács megyei vakcinációs adatok. A térségükben sem 

kellőképpen elégedett vele.  

A betegforgalmi adatai ennek megfelelően furcsán, de összességében mégsem olyan nagyon 

furcsán alakultak. Tavaly március 16-án kezdődött a mobil járványkórház építése. Akkor volt 

fent először a Büntetés-végrehajtás Országos Főparancsnokságán. A büntetés-végrehajtás 

területén épült fel 2,5 hét alatt, belülről hihetetlen profi módon felszerelve. Ők kapták meg az 

üzemeltetési feladatot intenzív osztály kialakításával és ugye az infektológiai részlegekkel. Ez 

150 ágyat jelentett tulajdonképpen pluszban a kórháznak. A 2018-2019-hez képest 2020-ban 

látszik, hogy alacsonyabb volt a kiírt betegszámuk, 22 ezer helyett 16.890 fő a kórházban és 

834 fő a mobil járványkórházban. Ha ezt összeadják, akkor látszik, hogy nem félgőzzel ment a 

kórház, mint ahogy a hírekben sokszor lehetett hallani, hogy nincs fekvőbetegellátás, nincs ez, 

nincs az, nincs amaz. Abban biztos változást hozott, hogy az ápolási nap számuk csökkent. 

Sokkal nagyobbat csökkent, mint amennyit a betegszám csökkent. Az átlagos ápolási idejük is 

mérséklődött. Ez ugye annak a következménye, hogy a finanszírozás átlagfinanszírozásban 

történt. Nem volt minimum ápolási napokhoz kötve. Ha három nap alatt rendbe tudott hozni 

egy beteget, akinek öt nap a minimum ápolási finanszírozási alsó határnapja, akkor nem kell 

plusz két napig bent tartani azért, hogy a kórház megkapja érte azt a finanszírozást, ami jár 

neki. Nem volt teljesítményfinanszírozás, kaptak egy bázis átlagfinanszírozást, abból kellett 

működtetni az egészet. A problémája az volt vele, hogy a mobil járványkórházban a 150 ágyra 

plusz finanszírozást nem kaptak, tehát az átlagfinanszírozás nem úgy lett kiszámolva, hogy ez a 

150 ágy hozzátartozik. Ezért most jelenleg is vannak még a kórháznak kintlevőségei tételes 

elszámolás alatt. Reméli, hogy a közeljövőben megtérítésre kerül.  

A mobil járványkórház 10,8 átlagos ápolási napja látszik. Nem lehetett pörgetni a betegeket. 

Voltak benne nagyon hosszú ápolások is. Ezek csak a 2020-as adatok, részben majd mutat 2021-

es adatokat is. Itt a 2020-as évről van szó. Ők nem vették fel az enyhe betegeket általában. 

Középsúlyos és súlyos betegek kerültek a mobil járványkórházba. A kórházba is csak sokkal 

súlyosabb beteganyag került, azért, mert nem mertek. Nem azért, mert nem volt nyitva a kórház, 

hanem mert nem mertek jönni a betegek kórházba. Sokkal inkább csak hozta a mentő őket. 

Ügyeletbe, sokkal rosszabb állapotban. Ez látszik is egyébként a halálozási arányban, hogy 

előtte való években 3,15 %, 3,33 % volt a kórház halálozási mutatója, most 4,41 %. Szerinte 

minden kórházban sajnos romlott a halálozás. Későn jöttek a konvencionális betegeik is. Hozott 
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ide a mobil járványkórháznak is egy halálozási mutatóját, 2020-ra ez 29,62 % volt, ami 

magasnak tűnik, de nemzetközi összehasonlításban nem egy rossz eredmény. Ezt nem akarta 

szétbontani ennél jobban. Viszont azt éreznie kell mindenkinek, hogy a kettő között 

nagyságrendnyi különbség van. Egy konvencionális kórházi ellátás és a koronavírusos betegek 

ellátása között. Ne mondják azt, hogy ez nagyjából az influenzával egyenértékű betegség. Nem 

az itt ülőkre gondol elsősorban, hanem nagyon sok facebook virológus született 

Magyarországon, akik ezt olyan jól tudják és olyan kedvezőtlenül állítják be ezt az egészet és 

hitetik el egyéként normálisnak tűnő emberekkel is, hogy a vakcinával ártanak, vírus nincs, 

járvány nincs. Ők nem ezt érezték az elmúlt évben.  

Ha megnézik a műtéteik számát, akkor jól látszik, hogy 2020-ban több, mint tízezer műtétet 

végeztek el, 2019-ben tizenegyezer műtétük volt, 2018-ban csak hétezerháromszáz. Azokat a 

beavatkozásokat, amelyek sürgősek voltak, fontosak voltak, lényegesek voltak, azokat 2020-ban 

is meg kellett csinálni, annak ellenére, hogy a mobil járványkórházba rengeteg kollégájuk volt 

kivezényelve, nagyon változó munkahelyen dolgoztak. A fertőző épületében külön stáb 

dolgozott, a mobil járványkórházban külön stáb dolgozott. Ez azért nem egy akkora kórház, 

hogy ezt önállóan meg tudj a oldani. Hála istennek kaptak segítséget a dél-alföldi régióból 

vezényelt dolgozók formájában a mobil járványkórházba.  

Az átlagfinanszírozás miatt igazándiból nem volt jelentősége a súlyszámoknak a 2020as évben, 

sőt még az idei év is átlagfinanszírozott. Szeptembertől fog visszaállni a 

teljesítményfinanszírozás, ami először a novemberi finanszírozásukban fog megjelenni. Ez elég 

komoly nehézséget okoz jelen pillanatban a kórháznak. Jól látszik, hogy a mobil 

járványkórházban ez 4592 súlyszám, amit teljesítettek a tizenötezerből, ami még mindig 114 %-

os teljesítésnek minősül finanszírozási szempontból. Jócskán túlteljesítette az optimálist TVK-

ját a mobil járványkórház működtetésével. Finanszírozási deficit még mindig adódik. Az E. 

Alapból (lásd: Egészségbiztosítási Alap) történő finanszírozás úgy néz ki, hogy szép a vége, ez 

a 6.766.000.000 Ft és nagyobb, mint a tavalyiak. Iszonyat költséges volt a koronavírusos 

betegek kezelése. Egy hónap 200 millió Ft-ot vitt el csak a mobil járványkórház. S ebben nincs 

eszköz, csak fogyóanyag, gyógyszer és munkabér.  

A járóbeteg-ellátásukat röviden felvillantaná. Ahhoz képest, hogy be volt zárva a kórház a 

hangzatos, nem látnak el beteget a szakellátásban, a 2018-as 511 ezer ellátott 2019-ben 543 

ezer fő volt, s 2020-ban 481 ezer fő. Nem a felére csökkent, nem a harmadára csökkent a 

forgalom, hanem igen, mérséklődött valamennyit. Nem volt benne az a gondozás, amit azért 

vissza kell vezetni. Azzal nagyon sok mindent meg lehet előzni. Főleg azt, hogy ügyeletbe súlyos 

betegeket kapjanak. Ugyanez látszik az elvégzett beavatkozások számánál is. Még egymillió alá 

sem ment le az egymillió-kétszázezerhez képest pedig azt várhatták volna, hogy nagyjából 

megfeleződik, de ez nem történt meg. Sikerült a kórháznak a humánerőforrás elosztását 

megcsinálni, hogy ne kelljen olyan mértékben korlátozni a betegellátást a régióban, ami ennél 

sokkal súlyosabb problémákat okozott volna.  

Alapdíj változásuk továbbra sem történt 2017. november 1-je óta. Ez már a negyedik évük, 

ugyanazzal a 198 ezer Ft-tal, látszik, hogy az átlagfinanszírozással ez tulajdonképpen ötvenezer 

forinttal mérséklődött a teljesítéshez képest. Ez egy nagyon komoly deficitet jelent a kórháznak. 

Beszéljenek a COVID-ról. Szerinte mindenkit ez érdekel lényegesen jobban, mint ezek a nyers 

statisztikai számok, de azt gondolta, muszáj megmutatni azt, hogy a kórházban megpróbáltak 

helyt állni, a nagykórházban is, s nem volt az, hogy mind a fekvő-, mind a járóbeteg-ellátásuk 

olyan mértékben szűkítve lett volna, ami a terület egészségügyi ellátását veszélyeztette volna. 

2020. március-áprilisában a járványkórházban (Vuhan 1) a felnőtt fertőző épülete 82 ággyal, 

12 ágy intenzívvel, összesen tíz koronavírusos beteget ápoltak. Jelen pillanatban is kettő van 

hála istennek. Ez egy ilyen nagyon „lightosnak” tűnő dolog. Közben megnyílt a mobil 

járványkórház májusban. Szépen a mobil járványkórházban elkezdett felfelé menni a 

betegszám. Itt a mobil ITO-n (lásd: intenzív terápiás osztály) a májusi egy betegtől látszik, hogy 
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emelkednek a betegszámok. Márciusra elérték a teljesítőképességük maximális határát 155 

intenzíves beteggel. Ezek mind lélegeztetett betegek voltak. Full intenzív ellátást igényeltek, 

nagy humánerőforrás igénnyel, amit hála istennek úgy tűnik, sikerült úgy megoldani, hogy 

akkor, amikor ez nagyon "lightos" volt, ezt az időt arra használták fel, mivel jól látszott, hogy 

nincs annyi intenzív szakápolójuk, mint amekkora baj várható, hogy elkezdték az okos ápolóikat 

intenzíves spillekre tanítani. Sürgősségi osztályról, belgyógyászati osztályokról, kardiológiai 

osztályról, kiskőrösi rendelőből, gasztroenterológiáról, posztoperatívról, invazív sebészetről, 

akik önként jelentkeztek. Volt olyan kollégájuk is, aki a gyerekosztályról jelentkezett, hogy ott 

szeretne dolgozni kint a sűrűjében. Ez a feladat így volt megugorható. Volt idejük időben 

képezni a dolgozóikat. Most egy olyan tudással felvértezve és tapasztalattal felvértezve kerültek 

vissza a nagyházba, amit reméli, hogy nem COVID járványban, de azért még fognak tudni 

hasznosítani. Látszik, hogy a betegszámok mindenhol nagyon emelkedtek folyamatosan. Ez a 

mobil A és B-C részlege. Idén májusra újra lecsengőben volt.  

Náluk hamarabb indult a harmadik hullám. Ők ezt január közepén észlelték, hogy elkezdenek a 

betegszámok felfelé menni. Jelezték is az operatív törzs és az NNK (lásd: Nemzeti 

Népegészségügyi Központ) felé, hogy valami nem stimmel, mert az országos adatok még lefelé 

mennek, de náluk felfelé mennek a betegszámok. A különbség abból adódott, hogy a dél-alföldi 

terület ellátását kezdetben teljesen centrumfeladatként kapták, aztán ahogy egyre több beteg 

lett és egyre több kijelölt kórház lett, ennek megfelelően egyre szűkült az ellátandó terület köre. 

Volt olyan időszak, amikor csak a saját területükről kellett volna beteget felvenniük. Például itt 

januárban és februárban. A felszereltségük, a humánerőforrás, know-how, a tapasztalat miatt, 

ha volt egy üres ágyuk, soha nem mondták azt egyetlen társkórházuknak sem, hogy nem vesznek 

át beteget tőlük, akár súlyos, lélegeztetett, szállított betegeket is kaptak Gyuláról, 

Békéscsabáról, Csongrád megyéből is, Bács megyéből is, más kórházakból. Megcsinálták 

életük első plazmaferezisét egy fiatal nőnél. Annak is a finanszírozása még lóg a levegőben. 

Ugye egy plazmaferezis nem egy olcsó dolog. Ez egy olyan speciális eset volt, Bien-Barré 

alakult ki, Skribanek doktor tudja, hogy miről van szó, tetraparetikussá vált koronavírus 

következtében a harmincas éveiben lévő hölgy, tehát lebénult. Ahogy halad felfelé a bénulás, s 

eléri a légzési segédizmait, ott lett vége, tubus, lélegeztetőgép. Megkapták egy megyei kórház 

intenzív osztályáról, hogy COVID plazmaferezis. Kollégái mondták, hogy minden eszközük 

megvan hozzá, tudásuk megvan hozzá, igaz, hogy szerződése nincs a kórháznak 

plazmaferezisre, de miért utasítsák el, amikor máshol ezt a hölgyet nem tudták hely hiányában 

fogadni. Hála istennek milyen szép állapotban ment haza Gyulára.  

Náluk ugye hamarabb indult, január közepén a harmadik hullám. Látszik, hogy a harmadik 

hullám milyen durva betegszámokat tudott produkálni. Ez csak a saját mobil járványkórházas 

adatuk. Ebben nincs benne a felnőtt fertőző gyanús eseteinek a száma. Összességében 

háromezer beteget kezeltek az első, második, harmadik hullámban. Van olyan megye, ahol az 

összbeteglétszám alacsonyabb volt, mint itt ebben az egy kórházban. Jó, kicsi megye. Ez egy 

nagy feladat volt. Kezdetben országos kijelölésük volt. A második hullám elején dél-alföldi 

ellátási kötelezettségük volt. Ahogy a második, harmadik szintű belépők száma növekedett, úgy 

kapták meg, hogy csak a saját területükről kell feltétlenül beteget átvenni. Mind a 

mentőszolgálat központi irányítása, mind a társkórházak nagyon sokszor kérték a segítséget 

abban, hogy vegyék át ezeket a betegeket. Aztán a leszállóágon ismét egyre inkább centralizált 

lett a feladat. Jelen pillanatban a megyei kórház van elsődlegesen kijelölve. Június 1-jével a 

mobil járványkórház üzemelését szüneteltetni lehetett.  

Néhány dolgot a mobil járványkórházról: 3100 m2 alapterületű, 225 konténerből 3 hét alatt 

épült épületegyüttes, 36 kórteremmel, A részleg 16, B-C részleg 15 közepes kockázatú, ebből 8 

kórterem intenzívre lett kialakítva. Itt alakították ki azt az intermedier subintenzívet, amiben azt 

látták, ha nincsenek megfelelően monitorizálva az intenzív osztályról kikerülő betegek, akkor 

ennek a köztes helynek a hiánya miatt veszítik el őket, annak ellenére, hogy már le tudták venni 
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őket a lélegeztetőgépekről.  

Nagyon sok dolog menet közben, tapasztalati úton lett módosítva. Senki nem kezelt még 

pandémiát. Legutóbb száz évvel ezelőtt találkoztak ilyennel. Most sokkal felkészültebben érte 

az egészségügyet, s sokkal gyorsabb reakcióidő volt mind a tudomány, mind a kutatók, mind a 

gyártók részéről. Tényleg villámgyorsan épült fel. Meri azt állítani, hogy az ország egyik 

legjobb járványügyi szakkórháza lett, a legbiztonságosabb hely a dolgozói biztonság 

szempontjából. A betegutat úgy szervezték, hogy az OMSZ (lásd: Országos Mentőszolgálat) 

központi koordinációval egy állandó vezetői kapcsolattartás volt. Itt szeretne köszönetet 

mondani dr. Ördögh Csaba orvosigazgatójának, aki szeptember 1-jétől május 31-ig 0-24-ben 

tartotta ezt a vezetői kapcsolatot. Ez azt jelentette, hogy minden éjszaka legalább kétszer, vagy 

háromszor telefonált neki a központi COVID koordináció. Mindig tudta, hogy hol, hány üres 

ágyuk van, hova vigyék a beteget. Soha nem volt az, hogy nem tudják fogadni, most ez nincs 

megoldva, az nincs megoldva. Ezt sajnos csak úgy lehet, hogyha az ember nagyon egyszerűen 

feláldozza saját magát, s egy kézben tartja az egészet.  

Rögtön az elején egy TETRA rádiót telepítettek le a mobilhoz, amivel tudtak a mentővel 

kommunikálni. Jelen pillanatban most már ezeknek a TETRA rádióknak minden SBO-ra (lásd: 

sürgősségi betegellátó osztály) zajlik a letelepítése az ország összes kórházába.  

Légúti SBO-t alakítottak ki öt rendelővel. Az első rendelőben az OMSZ szűrések történtek, a 

második, harmadik, negyedik rendelőben a tünetesek vizsgálata. Az ötös rendelőben a dolgozói 

tesztek és a felszabadító tesztek. Először úgy tűnt, hogy sok lesz ez az öt rendelő, de aztán 

kiderült, hogy éppen elég. Nem lett volna baj, ha néha kicsit több, de humánerőforrással viszont 

nem bírták volna, hiába van hatodik, hetedik rendelőjük.  

A felnőtt fertőzőépületben kialakított járványkórházban külön bejárattal, kordonnal elzárt 

területen történt a gyanúsak izolációja. Ott jelen pillanatban is tizenkét intenzíves ágy áll 

rendelkezésre, ha véletlenül valamelyik gyanús beteg elromlik, akkor helyben lehessen 

izolációval intenzív ellátást nyújtani neki. Onnan történt pozitivitás esetén a mobil 

járványkórházba való kiszállítása. A mobil járványkórházban csak COVID pozitív betegeket 

láttak el. Ami nagyon fontos volt, ez a tízes ápolás nap, s ő nem látott országos adatokat, jól 

látszik, hogy több, mint kétszerese a konvencionális ápolási napnak. Lehet, hogy más 

kórházakban ez még magasabb volt. Egy nagyon fontos dolog az, hogyan tudja a beteget kiadni, 

főleg egy koronavírus fertőzés után. Hova? Milyen feltételekkel? Hogy tudja felszabadítani? 

Otthonába mikor tudja bocsátani? Ott milyen felügyeletet tud neki biztosítani? Sokan voltak 

szociális otthonból felvéve. Szociális otthonba hogyan lehet visszaadni ezeket a betegeket. Hála 

istennek az NNK-val nagyon szoros együttműködéssel többször történt eljárásrend módosítás a 

gyakorlati tapasztalatok alapján.  

Közben kialakítottak egy COVID szülőszobát és császárműtőt még 2020 elején, márciusban. 

Azt gondolták az olasz első hullámot tekintve, ahol néhány COVID-os szülés volt, hogy lehet, 

lesz rá szükség, a biztonság kedvéért legyen meg. 44 COVID-os szülést vezettek szülészorvosaik, 

ami akár egyetemi számokkal is vetekszik. Centrumfeladatként nagyon sok kismamát kaptak 

meg. Sajnos a 44-ből egyet veszítettek el. Öten voltak, akik egyébként intenzív kezelésre 

szorultak a szülést követően.  

A dedikált COVID műtőjüket is sikerült kialakítani. A mobil járványkórházban a helyszínen 

nem történ műtő kialakítása. Ennek a logisztikai rendszerét bent a kórházban kellett megoldani. 

A légúti SBO-jukon 2020. szeptemberétől 2021. május végéig 15.658 betegnek az ellátása 

történt. Ebben nincsenek benne azok a betegek, akik bejönnek, hogy „töröljenek bele az 

orrába”.  

A logisztikai rendszert fel kellett építeni, mert a mobil járványkórház távolsága a központi 

telephelytől hét kilométer. Közben kórházparancsnoki rendszer lett felállítva. Ezeket a kisegítő 

erőket sikerült nagyon hasznosan bevonni a logisztika megvalósításába. Egy-két napos 

fogyóeszköz raktározási lehetőségük volt. Folyamatos egyeztetés kellett a zónák, főnővérek, 
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gyógyszertár, központi raktár, üzemeltetési osztály között, hogy mindig, éjjel-nappal minden a 

rendelkezésére álljon a betegeiknek, s a kollégáiknak. A napi háromszori étkezés kiszállítása, 

egyedi laborkérések, sürgős laborkérések hajnal kettőkor való bejuttatása a laborba. Zónából 

kihozva azt fertőtleníteni protokoll szerint. Nem úgy hozták be a csövet, hogy kihozták a vörös 

zónából és bedugták a laborosnak, hogy törölje le róla a koronavírust. Ezt kellően gyorsan és 

meghatározott biztonsági protokoll szerint kellett 0-24 órában biztosítani. A nem fertőző 

kommunális hulladék és a veszélyes hulladék, iszonyat mennyiségű veszélyes hulladékot sikerült 

termelniük. Oxigénszállítás kellett és folyamatos oxigénellátást kellett biztosítani mindkét 

telephelyre. Hihetetlen nagy oxigénigény, volt, amikor másfél naponta jött a Linde autója 

tölteni a tartályukat, mert két napot nem bírt volna ki.  

A betegkiadásnál a beteg személyes tárgyainak a fertőtlenített kiadása a vörös zónából: Hiába 

írták le eljárásrendben, hogy minden veszélyes hulladékként megsemmisítésre kerül, s ne 

hozzanak be. Még nyakkendőt is hoztak, s haza is akarta vinni. Ezt nagyon nehéz. Hol tárolják 

biztonságosan, ne lopják el, fertőtlenítve adja ki. Nagyon sok problémát jelentett a kórháznak. 

A halottszállítás folyamatos biztosítása is a kórház központi dedikált COVID hűtőjébe. A régi 

patológiájuk régi hűtőjét újították fel, s teljesen elkülönítve kezelték a holttesteket is. A 

konvencionális ellátásból kerülő halottak nem keveredtek a koronavírusos halottaikkal. 

A dolgozói biztonságot abszolút szem előtt tartotta első pillanattól kezdve a kórház. Ez látszik 

is abban, hogy hála istennek ők nem veszítettek el egyetlen munkatársukat sem. Egyedül a 

Balázs Bandi volt a kiskunhalasi egészségügyi ellátó részéről egy mentősbajtárs, aki sajnos 

meghalt a koronavírus járványban az egészségügyi dolgozók közül. Ehhez képest az országban 

nagyon sok egészségügyi dolgozót veszített az ellátórendszer. Nagyon sok háziorvos kolléga 

meghalt, nagyon sok szülész kolléga meghalt, sok ápoló, betegszállító, egy főigazgató. Ebből 

látszik, hogy nem válogat a koronavírus. Nemcsak a politikusok, hanem az egészségügyi 

személyzet között sem. A dolgozói biztonság nagyon fontos volt az első perctől kezdve. Nagyon 

szigorúan elhatárolták a zsilipeket, a zónákat, a protokolljait a mobil járványkórházban és a 

benti fertőzőn is. Kamerarendszerrel folyamatosan úgymond meg voltak figyelve a dolgozók. 

Zsiliptörés esetén, vagy bármi, ami járványügyi szempontból fontos, dokumentálható, 

lekövethető, meg kell, hogy legyen. Lett egy pozitív kollégájuk. Ki, mit, hol rontott el esetleg? 

Vagy ha nem rontott el senki semmit, akkor nem bent szerezte. Ennek ellenére a kórházban nem 

csinált belőle problémát, hogy a 100 %-os táppénz kifizetésre kerüljön. Nem vizsgálták, hogy a 

TESCO-ban fertőződött, otthon, vagy a kórházban.  Nem lett volna korrekt szerinte a 

dolgozókkal szemben. 

Nagyon profi légtechnikai megoldásaik voltak kint. Egy tizenkétszeres légcsere, negatív 

nyomású kórtermekkel a mobil járványkórházban. A benti járványkórházukban a zöld 

pihenőzónában egy pozitív nyomást alakítottak ki, egy nagyon egyszerű légtechnikai befúvás 

keretében, hogy biztonságossá tegyék a dolgozóik pihenőidejét.  

A betegszállítás saját maguk által fejlesztett buborékban történt. A közösségi terek biztonságát 

növelni kellett, mert ott történt az elején a legtöbb csoportos dolgozói fertőződés. Az 

éttermükben, az ún. zöld zónáikban, ahol az étteremben leültek egymással szemben. Még 

tavasszal mindenhova plexifalakat tettek az étterembe, a Csipke Szállóba a vezényelt 

dolgozóknak és kint a mobil járványkórházba is. Onnantól kezdve érdekes módon elkezdett esni 

a dolgozói kontaktszám és kevesebbet fertőztek meg saját maguk közül. Ehhez egy ZOONO 

felületkezelést is használtak egy kiskunmajsai cég jóvoltából, aki folyamatosan biztosította a 

mobil járványkórházba ez a speciális felületfertőtlenítő anyagot, amivel el lehetett érni nemcsak 

azt, hogy a dolgozói kontaktjaik száma csökkenjen, hanem még a kórházi törzsek arányát is 

kimutathatóan lejjebb lehetett szorítani mind az intenzív osztályukon, mind a subintenzív 

részlegükön. Fertőtlenítő kapukat szereztek be négy helyre a kórház bejáratához, amit a mai 

napig használnak. Minden betegellátó egységnél teljesen egyirányúsított fertőző anyag kiadás 

történt. Nem lehetett visszahozni zöld zónán keresztül semmit.  



13 
 

A másik, ami nagyon fontos, hogy nemcsak a vírustól kellett védeni a dolgozókat, hanem attól 

a lelki terheléstől, aminek ki voltak téve. Egyrészt próbáltak egy elviselhető, kiszámítható 

beosztást készíteni, ami elég megterhelő volt, mert nappal, éjszaka, alvó, szabad, nappal, 

éjszaka, alvó, szabad szeptembertől május 31-ig. De ez azt eredményezte, hogy csapatokban 

dolgoztak, 6-8 fős csapatokban. Mindenki tudta, hogy kivel lesz az elkövetkező egy hónapban 

műszakban, s tőle mire számíthat. Olyan csapatépítő tréningnek lehet minősíteni ezt a 

pandémiát, olyan erős kötődéseket hozott létre, a teljesen különböző kórházakból idevezényelt 

dolgozókkal, akik sokszor jelentkeztek, hogy „Főigazgató úr, én nem szeretnék oda 

visszamenni. El tudod-e intézni, hogy még maradhassak egy, két, három hónapot?!” Körülbelül 

a vezényelt dolgozóik 30 %-a mindig visszajött. Elment egy hónapra, aztán jelentkezett a saját 

anyakórházában, hogy vissza szeretne jönni. Nagyon büszke volt a benti kollégáira is, hogy úgy 

szervezték és kommunikálták le, nem büntetésnek élték meg a vezényelt dolgozóik, hogy el kell 

menni a mobil járványkórházba bármelyik társkórházból, hanem örömmel jöttek hozzájuk 

vissza.  

Az elejétől kezdve pszichológusok foglalkoztak a dolgozóikkal, klinikai szakpszichológusok. 

Aztán bevezettek a második hullám alatt egy COVID-MENTA Programot, ami egy egyedülálló 

lehetőség volt a pszichiátriájuk segítségével. Hamarabb ismerték fel a stressztűrő képesség 

csökkenését, mint ahogy összeomlott volna a dolgozó bent a vörös zónában. Ennek ellenére egy 

alkalommal mégis előfordult egy olyan, hogy vörös zónában egyik dolgozójuk stroke-ot kapott. 

Akit hamarabb észre kellett volna venni és ki kellett volna emelni. Hála istennek időablakon 

belüli lízissel teljesen maradéktalanul gyógyult.  

Ami nagyon nagy segítség volt ebben, az a társadalmi összefogás, amit a kórház mögött 

érezhettek. Októbertől májusig nem volt olyan hétvégéjük, hogy valaki ne ajánlott volna fel 

valamit a dolgozóiknak. Finomabbnál finomabb dolgokat, mindenféle olyan pozitív 

megerősítést kaptak a munkavállalóik az önkormányzatoktól, civil szervezetektől, 

magánszemélyektől, cégektől, amit nem volt egyszerű lemenedzselni, de nagyon nagy öröm volt. 

Ezért nagyon hálás mindenkinek, aki hozzájárult a kórház gördülékeny betegellátásának a 

biztosításához, s a dolgozóik felé úgy fordult, ahogy azt tette. Itt mond hálás köszönetet 

mindenkinek, aki ebben részt vett. Egy nagyon erős szerepet kapott a kommunikáció. A kórház 

megpróbált egészen másképp kommunikálni. Szerinte ez elég jól is működött. Hiteles 

információkat osztottak meg, használták a közösségi média felületeit, aminek van veszélyes, 

kockázata is, de tulajdonképpen ő csak a pozitív előnyeit tudja összességében kiemelni.  

Mindvégig törekedtek a betegellátás minőségi javítására. Ez eljárásrendjeiket folyamatosan 

újraminősítették és újraírták, ha kellett. Szakmai protokollokat használtak, a nemzeti protokollt 

abszolút mértékben figyelembe véve. Minden olyan új információt, ami a megfelelő orvosi 

szaklapokban megjelent, próbálták beépíteni a gyakorlatukba. Egy nagyon kemény, 

egységesített dokumentációt vezettek be, innovatív orvosi megoldások születtek, a subintenzív 

ellátást menet közben meg kellett szervezni.  

Az oxigénterápia három formájáról, csak aki nem járt bent a mobil járványkórházban, annak 

súlyossági fok szerint a sima orrkanülös, az 50-es maszk, a 100-as maszk használata. Ezt követi 

a noninvazív, majd az invazív lélegeztetés. Iszonyat mennyiségű orrkanült és maszkot 

használtak el. Itt látszik, hogy milyen észlelőlapot kellett vezetni a kollégáknak. Mindent nagyon 

aprólékosan dokumentáltak mind papíron, mind informatikai rendszeren.  

A következő dián bemutatná a társbetegségeket a mobil járványkórházban. A legtöbb magas 

vérnyomás beteg volt, a betegeik 40 %-a cukorbeteg volt, több, mint 30 %-a koronáriabeteg, 

20 %-a stroke-on átesett. A COPD-s, asztmás, vagy veseelégtelen, vagy tüdőembóliás beteg 10-

15 %-ban fordult elő. Ez körülbelül a nemzetközi standardokkal teljesen megegyező. Mindenhol 

a nyugati világban ezeket az adatokat közölték nagyjából. 

Nagyon fontos dolog volt a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás. Egy állandó diszpécseri 

rendszert próbáltak működtetni. Utána rájöttek, hogy jobb, ha ők hívogatják a hozzátartozókat, 
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mert nem beszélnek egymással. Ez egy óriási probléma, hogy „Kovács néniről szeretnék 

érdeklődni, a mobil járványkórház B-C részlegén fekszik”. Egy órával ezelőtt is érdeklődött 

valaki a családból, meg két órával ezelőtt is. Ha egy betegről öt érdeklődik, s van száz beteg, 

az hány telefon?! Fizikailag képtelenség felvenni és kezelni a dolgot. Azt szeretné kérni, ha ne 

adj isten mégegyszer meg kell nyitni a mobil járványkórházat, legjobb lenne, ha a családtagok 

egymással beszélnének és egyet kijelölnének, akivel lehet kommunikálni. Ezt próbálták 

megfordítani, hogy ők hívták a hozzátartozót. Az elején rögtön rögzítették a telefonszámot, hogy 

kit, milyen telefonszámon. Ha bármilyen változás történt az állapotában, akkor értesítették. 

Sajnos ez is sok betegnél, úgy, hogy vörös zónából kijön. Csak orvos adhat felvilágosítást. 

Nagyon nehezen értették, hogy felvette valaki, miért nem mond róla neki semmit. Mert nem 

teheti. Kórlapon rögzített hozzátartozói telefonszám, dekurzusban dokumentáltan le kellett írni, 

hogy XY-t mikor hívta fel és milyen telefonszámon és miről tájékoztatta. Biztosak voltak benne, 

hogy emiatt támadások fogják érni a kórházat. Meg is jött az első ilyen jogi „hogyishívják”, 

hogy nem volt értesítve a hozzátartozó. Pontosan le van írva a dekurzusban, hogy mikor, melyik 

orvos, kit, hogyan. Visszaküldték ügyvéd úrnak, hogy a teljes dokumentációt. 

Reméli, hogy nem sok ilyen lesz a jövőben, mert ez azért heroikus energiákat vesz el a 

kórházmenedzsmenttől. Még mindig voltak tartalékaik a rendszerben. Meg kellett csinálniuk az 

előírt ágyszámok kialakításánál azt a zsiliprendszert, amikor az látszott, hogy nem fogják bírni 

a két telephelyen sem kapacitással. Ne csak azt mondják, hogy a nagy háznak a három legfelső 

emeletét is koronavírusos betegek ellátására fordítják. Ha most a reumatológiára, 

rehabilitációra, gasztroenterológiára felmennek, akkor most ott egy érdekes gipszkartonfalas 

megoldást talál mindenki. Egyelőre nem is fogja elbontatni. Ennek a három szintnek a 

zsiliprendszerét biztosítja abban az esetben, ha erre ne adj isten bármikor szükség lenne. 

Törekedni kellett a minél több ambulanter beteg ellátására. A házikaranténba helyezett betegek 

napi telefonos konzultációját próbálták menedzselni, a háziorvosokkal a kapcsolatot próbálták 

erősíteni, hogy a betegbeutalási rendszer egyértelmű legyen. Ne csak az, hogy menjen be az 

SBO-ra. Az ambulanter alkalmazható gyógymódok ismeretének átadása, a Favipiravirról 

nagyon sokan azt mondták sajnos alapellátásban dolgozók, hogy majd a szakorvos felírja. Pont 

azért került ki, hogy az elején kezdjék el, gyorsabban. A bamlanivimab, ami szintén elérhető 

volt, ez egy monoklonális antitest infúzió. Egy egyórás infúzióban kapták meg a betegeik. 

Nagyon jó eredményekkel. A „bamlás” betegek közöl senki nem került kórházi felvételre. Ezek 

középsúlyos betegek volt. Akiknek már a Favipiravirt rég kár elindítani.  

Az oltópontok működésének elindításával egy újabb kihívást kaptak, mert a humánerőforrást 

még egy felé kellett osztani. Nem akar róla nagyon sokat beszélni. Nagyon nagy köszönet a 

kisegítő erőknek és a kórházparancsnokának, mert hihetetlen profi módon vettek és vesznek 

részt az oltópontjaik működtetésében. Nagyon jó rádiós kommunikációt biztosítottak nekik a 

kórházon belül. Tízes csoportokban úgy irányították az oltakozókat, hogy soha nem volt 

tumultus sehol, még a klasszikus pénteki napjukon is maximum húsz ember állt a kórház előtt, 

amikor több, mint ezer oltást adtak be délelőtt tíztől éjszaka féltizenkettőig. Jelen pillanatban 

több, mint ötvenezer oltást adtak be a kiskunhalasi kórház oltópontjain. Ha meggondolják azt, 

hogy százötvenezres nagyjából a terület, ötvenezret beadtak a háziorvosok. Az ötvenezer oltás 

nem azt jelenti, hogy ötvenezer ember van beoltva, hanem ötvenezer darab oltás történt. Ez azt 

jelenti, ha úgy veszik, akkor az ötvenezer ember kétszer van beoltva, százezer ember sehol nincs 

még a területükön. Ezért mondja azt, hogy mindenhol nagyon keményen kell agitálni amellett, 

hogyha el akarják kerülni azt, hogy szeptember, októberben újranyissák a mobil 

járványkórházat, akkor ezeket az embereket el kell valamilyen úton-módon érni. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik Főigazgató úrnak a tartalmas beszámolót.  
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-----Kérdések----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Köszöni a szót. Nagyon teljeskörű, széleskörű, kimerítő tájékoztatást kaptak. Szinte ehhez nem 

is lehet, s nem is illik kérdést feltenni. Ennek ellenére mégis van kérdése, s nem is az elmúlt 

időszakról, hanem a járvány jelen időszakára vonatkozóan. Miután a sajtóban ismertté vált, 

hogy a kínai vakcinával beoltottaknál nem alakult ki a kellő védelem, egyre több állampolgár 

laboratóriumhoz fordul annak megállapítására, hogy antitest kialakult-e az oltás hatására. Ezt 

drága pénzért csinálják. Sajnos nagyon sok esetben a laboratórium azt állapítja meg, hogy 

antitest nagyon kevés, vagy a legtöbb esetben egyáltalán nincs. Miután az országban erre 

vonatkozóan protokoll nincsen, hogy ebben az esetben is mi legyen, azt mondják, az orvos dönti 

el, hogy ad-e további oltást, vagy nem. Mert egyébként nem tilos állítólag. Úgy véli, hogy a 

szakma nem kellően foglalkozik ezzel a problémával. Az egészségügyi igazgatás sem túlzottan. 

Szeretné kérdezni, hogy itt Halason mi az orvosok véleménye erről? Halason a háziorvosok 

kifejezetten azt mondják, hogy központi utasítás hiányában nem adnak harmadik oltást, 

egyáltalán nem adnak, holott a sajtóban az jelenik meg, hogy nagyon sok bizony adnak saját 

elhatározás alapján. Főigazgató úr véleményét szeretné kérdezni, hogy miért van ez így, hogy 

van ez. Nem lehetne-e kiskunhalasi orvosoknak is harmadik oltást és lehetőleg nem kínait, 

hanem lehetőleg Pfizert, mint ahogy több virológus ezt javasolta? 

 

dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Köszöni szépen a kérdést. Az, hogy Kiskunhalason másképp csinálják, mint az egész országban, 

ez biztos nem működik. Jelen pillanatban két oltást lehet beadni. Ez az oltási protokoll. Az oltási 

munkacsoport hozza meg a döntést arról, hogy az oltásokat milyen ütemben, hogyan, hány nap 

különbséggel, mikor, ki, hogyan adhatja be. A sajtóban nem hiszi, hogy olyan megjelent, 

Magyarországon harmadik oltásokat is adnak be egyes orvosok. Ha megjelent, akkor ez 

ugyanolyan kamuhír lehet, mint nagyon sok ilyen hasonlót olvasni. A Sinopharm, vagy az 

antitestszinttel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy jelen pillanatban még elég sok vitát vált 

ki szakmai körökben is, hogy a humorális és a celluláris immunitás mennyiben vesz részt. A 

szegedi laboratóriumban 45.000 Ft-ért tudnak celluláris immunitási panelt is nézni. Nem 

biztatna senkit, hogy menjen el és mérje meg. Ezt nagyon könnyen kiírja magáról sok ember, 

hogy megmérette az ellenyanyagszintjét, s semmit nem találtak semmit, s Sinopharmot kapott. 

Ismer olyan betegeket, akiket Sinopharmmal oltottak. Nem a kórház, mert a kórház 

Sinopharmot nem kapott, vagy csak keveset, tehát nem jelentős mennyiséget adtak be, s mégis 

van antitest szintje. Indifferens, nem tudják azt, hogy különböző laboratóriumok különböző 

metodikával különböző eredményekre jutnak. A Synlab metodikája az ötvenes határértéket 

határozza meg, ami Kiskunhalason elérhető. Magánfinanszírozásban tulajdonképpen csak. 

Láttam százas és negyvenezer felett nem mérhető antitest eredményt is. Hogy ötven alatt van 

oltás után, az nagyon ritkán fordul elő. Nem tudják. Miután az influenzaoltás metodikája 

ugyanaz, mint a Sinopharm oltásmetodikája. Nem tudják, hogy a celluláris immunitás szintjén 

ez milyen immunválaszt fog produkálni. Ha találkozik egy Sinopharmmal oltott koronavírus 

fertőzéssel, valódi koronavírus fertőzéssel, akkor mindig először a T sejtek és a memóriasejtek 

aktiválódása kapcsán kezd el ellenanyag termelődni. Minél idősebb valaki, annál kisebb 

immunválasz várható. Ez egy ismert tény. Az influenzaoltásnál szoktak ellenanyagot mérni 

kampányszerűen, rémületből az emberek, nem. Olyan bizonytalanságot keltenek a vakcinákkal 

szemben, nemcsak a Sinopharmmal szemben. Naponta jönnek egyébként normálisnak tűnő, 

húsz éve ismeri betegeket, akik még nincsenek beoltva. Másfél hónapja korlátlan mennyiségű 
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Pfizer van ráborítva az országra. Bármikor, bárkinek, bármennyit be tudnak adni. Amíg azt 

nem fogja mondani a kormányzat, hogy már Kiskunhalason megáll. A megyékben csak egy 

helyen lesz oltópont, s akkor majd lehet utazni Kecskemétre. Az méginkább visszaveti annak a 

lehetőségét, hogy az átoltottságuk növekedjen. Azt gondolja, hogy nem kétségeket kell 

ébreszteni az emberekben. Egyelőre harmadik oltás Magyarországon biztosan nem 

engedélyezett. Keresztoltás bizonyos esetekben NNK engedéllyel lehetséges. Akkor az 

oltóorvosnak, hogy milyen oltási reakció miatt nem fogja beadni a második oltását a betegnek, 

azt az NNK felé jelezni kell. Ennek van egy formanyomtatványa. Egy ilyen betegről tud, aki meg 

is kapta az engedélyt és keresztbeoltották az Astra után Pfizerrel. Az összes több simán 

megkapta Astra után az Astrát. Az Astráról is azt terjesztik, hogy mindenki stroke-ban meg fog 

halni és trombembóliában, meg tüdőembóliában. Rengeteg Astra oltás beadása történt 

Kiskunhalason is. Nem történt hozzá oltási haláleset. Olyan jelentést kellett írnia az NNK-nak, 

hogy bepanaszolták a kórházat, mert nem jelentette az oltási reakciót és a sürgősségi oltásra 

került a beteg a Sinopharm beadása után két nappal tűrhetetlen viszketés miatt. Igen, az egy 

scabieses beteg volt. Erről neki egyoldalas jelentést kellett írnia Müller Cecília főorvosnőnek. 

Utánamentek és minden dokumentációt bekértek róla. Nyilvánvalóan nem oltási mellékhatás 

volt az sem.  

Ha meggondolják azt, hogy Angliában, az AstraZenecára visszatérve, a lakosság jelentős része 

az Astrával van beoltva, ott sem történt az, hogy tömegével meghaltak tüdőembóliában és 

stroke-ban. Igen, lehet közötte összefüggés és találtak is összefüggést az AstraZeneca és 

trombocitopéniával, a vérlemezkeszám csökkenésével együttjáró trombotikus készség 

növekedése között. De az, ahol nem immunmediálta és nem jár vérlemezkeszám csökkenéssel 

és tüdőembóliát kap egy hónappal egy Astra oltás után valaki, köze nincs az Astra oltásához. 

Ahhoz kell az, hogy az egy immunmediált folyamatként vérlemezkeszám csökkenéssel járjon. 

Ilyen eseteket is kapnak folyamatosan. Stroke-ot kapott, be volt oltva, biztos az oltás. Másfél 

hónapja kapta az utolsó oltását, azért hozatja éjszaka magát, mert szorít a mellkasa és az oltás. 

Rengeteg ilyen beteget vizsgálnak. Azt gondolja, ehhez képest valódi oltási reakciót nagyon 

enyhéket láttak. Súlyos oltási reakcióval nem találkozott a kórház az ötvenezer beadott oltás 

mellett sem. A folyósói legenda szerint persze, terjednek a facebookon mindenféle 

rémtörténetek, de ennek az orvosi alapját nem látta mögötte.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Nagyon bízik abban, hogy vasárnap nagyon sok száz, akár ezres nagyságrendben is halasiak, 

környékbeliek jelen lesznek a főtéren és ingyenes szűréseken, tanácsadásokon való jelenlétükkel 

és részvételükkel tudják támogatni a kórháznak szánt adományt. Azon felül még nagyon sok 

nagyon nagy összeget össze tudnak gyűjteni a szülészeti osztály fejlesztési terveit támogatva. 

Minden elismerésük azoknak a munkatársaknak, akik a közelmúltban, akár a napokban is 

valamilyen elismerést, dicséretet, akár kitüntetést kaptak és ezekben részesültek. Minden egyes 

munkatársnak köszönet és hála.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Szeretne ő is köszönetet mondani Főigazgató úrnak és a kórház teljes egész egészségügyi 

személyzetének, amit lassan másfél éve végeznek, amióta ez a járvány kitört. A kiskunhalasi 

kórház fennállása óta biztos benne, hogy ekkora terhelés még nem volt a kórházon, mint ebben 

az időszakban. Hiszen tavaly év elején, amikor a járvány elkezdődött, akkor két központtal 

indult el a védekezés az országban. Az egyik Budapesten a Dél-pesti Centrumkórház különböző 
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egységei volt az egyik ilyen központ, a másik pedig Kiskunhalas, a városuk, ahol megépült a 

mobil járványkórház. Ezáltal kiegészítette a már eddig is megyei ellátó szintet képviselő 

fertőzőosztályt. A fertőzőosztály korábban is a megye teljes ötszázezres lakosságának az 

ellátását biztosította. Ezzel, hogy Halas lett a másik ilyen központja a védekezésnek az egész 

országot tekintve, nemcsak a megyéből, hanem az egész dél-alföldi régióból érkeztek ide 

hozzájuk betegek. Mindezt úgy kellett megoldani, hogy bár voltak átvezénylések, de hát 

mégiscsak a munka dandárját azt a kórház saját személyi állománya biztosította. Mégegyszer 

szeretné a menedzsment felé kifejezni a köszönetet, akik egy tényleg egy fantasztikus 

szervezőmunkát végeztek ezekben a hónapokban, hiszen egy teljesen új betegséget kellett 

kezelni. Teljesen új eszközöket, gyógyszereket, infúziókat kellett napi szinten beszerezni, hogy 

biztosítva legyen a folyamatos betegellátás. Protokollokat kellett kidolgozni, ahogy itt hallották 

is, hogy vörös zóna, különböző zónák, zsilipelés, a dolgozók védelme a vírustól. Itt egy nagyon 

komoly szervezőmunka kellett. Tulajdonképpen ki kellett menetközben találni. Ez nem egy 

egyszerű dolog lehetett, ezt el tudják képzelni. Nyilván nemcsak az orvosok és szakdolgozók, 

hanem a technikai személyzet, a beteghordók, a takarítónők is benne vannak. Ők is 

fantasztikusan nagy munkát végeztek. Több ismerősétől hallotta, hogy még az a tíz perc, vagy 

fél óra is gondot, problémát okoz nekik, egy bolti bevásárlás kapcsán. Ha valaki egy 

szkafanderben, egy többrétegű védőruhában lehúz egy 8-12 órás műszakot, az emberpróbáló 

és több kilót fogytak egy műszak alatt ezek a dolgozók, annyi folyadékot veszítettek. Ugye itt szó 

volt a lelki megterhelésről. Ezt lehetne még folytatni. Úgy gondolja, hogy országosan is letette 

a kórház a névjegyét, hiszen azok az új eljárások, ez a plazmaferezis, országos visszhangot 

váltott ki. Valóban a szakembereiket országos szinten is kitüntették különböző díjakkal. A 

társadalmi összefogást pedig jól mutatja, hogy az ő frakciójuk is több hónapot várt, mire 

elvihette az ebédet a kórházi dolgozóknak, olyan volumenű volt az a háttértámogatás, amivel 

az egész társadalom itt Halason és térségében segítette a kórházi dolgozók munkáját. 

Mégegyszer szeretne mindezért köszönetet mondani. Most itt a nyár talán elhozza azt a 

lehetőséget is a harmadik hullám lecsengése, hogy kicsit ki tudják magukat pihenni a dolgozók. 

Jó pihenést kíván nekik és jó egészséget.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

A maga nevében és a Mi Hazán Mozgalom nevében is óriási hálás köszönetüket tolmácsolja az 

összes egészségügyi dolgozó irányába, amit megtettek az emberek érdekében. Ezt 

mindenképpen szerette volna ő is közölni, hiszen ez óriási munka és óriási alázat, ami benne 

van, s önzetlen tevékenység. Egyetlen dologra szeretné csak felhívni a figyelmet, amit nyilván 

országosan is megtesznek, hogy ne fokozódjon az a társadalmi feszültség, hogy ne tegyenek 

különbséget oltott és oltatlan emberek között.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólót nem lát, így a vitát lezárja.  

 

dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató:  

 

Természetesen az nem igaz, hogy a szakrendelőbe csak oltási igazolvánnyal lehetne bejönni, 

vagy PCR-ral. Bárki, bárhogy bejöhet. Az egy másik kérdés, hogy a fekvőbeteg ellátásba a 

kórház úgy adta ki az eljárásrendet, hogy nem oltási igazolványhoz kötötte, hanem az oltást 

igazoló dokumentum meglétéhez, vagy 48 órán belüli PCR-hoz. Ha egy hatágyas kórterembe 

két hétre, vagy öt napra befektet valakit, ott szoros kontakt van. A súlyosabb beteg még 

súlyosabb állapotba kerülhet. Valamilyen szinten muszáj az oltott és az oltatlan között 
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különbséget tenni. Természetesen ez nem egy társadalmi negatív diszkrimináció, hanem 

mindenkinek a társadalmi védelme érdekében. 

Például amiről Alpolgármester úr is beszélt, a szűrővizsgálaton, a Richter Egészségvároson 

nem fognak oltási kártyát nézegetni. Ez egy nyílt téren történő. Azt szeretné kérni, hogy aki úgy 

érzi, hogy biztonságosabban van maszkban, mert nem oltott, a többiek védelme érdekében tegye 

meg. Azért fogja felvenni kétszer oltottként, hogy ne gondolják azt, hogy mindenkik, aki maszkot 

hord, az oltatlan. Valahol a társadalmi felelősségvállalást kell ebben megérezni, hogy miért 

vegyék fel a vakcinát. Tényleg nagy mennyiségű vakcina áll rendelkezésére mindenkinek. Mind 

gazdaságilag, mind egészségügyileg nagyon rossz irányba vinné az országot, ha a negyedik 

hullám elindulna ősszel. Ennek egyetlen jó megoldása van, ha minél több embert vakcinálnak. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítést. A vita végére értek. Ő is csak egy mondatban annyit mondana, bár jövő 

héten valószínűleg lesz lehetősége, hogy személyesen is a Semmelweis Nap alkalmából 

megköszönje a kollégáinak is az elmúlt időszakban tett szerinte emberfeletti munkát. Tényleg 

ez a se nappal, se éjszaka, se hétvége, se család, mindent beáldozva dolgoztak a közösségükért, 

a térségért, az országért. Ez egy hihetetlen teljesítmény, hálás szívvel köszönik a munkájukat.  

Ezután nem maradt más, minthogy megkérdezze a képviselő-testület tagjaitól, hogy elfogadják-

e a beszámolót.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2209   Száma: 21.06.24/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2209   Száma: 2021.06.24/1/0/A/KT 

 

5/2021. Kth. 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház 2020. évi beszámolóját a melléklet szerint és egyben megköszöni a kórháznak a 2020. 

évben végzett munkáját. 

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, 6400 Kiskunhalas, Dr. 

Monszpart L. u. 1. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nagyon szépen köszönik, hogy megtisztelte őket, köszönik a beszámolót.  

 

-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi munkájáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 
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Az előterjesztést ebben az esetben is egy kis diavetítés, prezentáció fogja megelőzni, melyet 

Babud Jenő tűzoltó ezredes úrtól, kirendeltségvezetőtől fognak meghallgatni. 

 

Babud Jenő tű. ezredes:  

 

Köszöni a lehetőséget, hogy ismét itt lehet. Egy kis szabadkozással kell kezdenie, hogy kimentse 

parancsnok urat, mert egyidőben van Jánoshalmán is testületi ülés. Így osztódtak. Bár 

jogszabály szerint a tűzoltóság kötelező beszámolója van, így vele kell, hogy beérjék, mint 

parancsnok úr közvetlen felettese. Ezért is kicsit visszaélne ezzel a dologgal, hogy parancsnok 

úr írásban egy elég korrekt anyagot adott le, amit ő is nyilván látta több soron. Ezt olvasták. 

Polgármester úrral egyeztetve arra az elképzelésre jutottak, hogy nem fárasztja őket az ő 

harminckilenc oldalas újabb beszámolójával, hanem inkább egy-két képi felvillanással, s 

inkább egy kicsit jobban kitekintve a kirendeltségre is, ránézve, hisz mindig el kell mondaniuk, 

hogy a katasztrófavédelemnek a legfontosabb, de mégiscsak egy része a tűzoltóság, hiszen 

ezenfelül ott van a polgári védelem, az iparbiztonság, s ott van a hatósági tevékenység. Így lesz 

ez egy olyan kompakt valami, ami felöleli a teljes veszélyeztetettség kezelését, mind a 

megelőzési oldalról, mind a beavatkozási oldalról. 

Először is azt tudni kell, hogy négy járás tartozik hozzájuk. Kiskunhalason kívül a Kiskőrös, 

Jánoshalma és Kiskunmajsa is. Így van két hivatásos tűzoltóságuk, van három önkormányzati 

tűzoltóságuk. Jelen pillanatban tizennégy önkéntes tűzoltóság felett sikerül diszponálni és az 

életüket szervezni. Nagy örömükre szolgált, hogy a tavalyi évben egy több évtizedes probléma 

oldódott meg. Kiskőrösön egy új laktanya épült. Azt kell mondania, hogy a kirendeltséghez 

három hivatásos objektum tartozik. Ez a kiskunhalasi, a kiskőrösi, illetőleg Majsán van egy 

örsük. Ma már mind a háromra azt tudja mondani, hogy kulturált, normális, mai kornak 

megfelelő körülmények között vannak a tűzoltójaik, s az eszközeik. A halasit kicsit kinőtték, 

bevallja, de sok jó ember kis helyen is elfér alapon azért megvannak. A halasi tűzoltóság is 

néhány fejlesztésben részesült, a kazánjaikat muszáj volt kicserélni, a vizesblokkjaik is 

megújultak az elmúlt évben.  

Főigazgató úr elég sokat mondott a COVID helyzetről, ő nem szeretne ennyit mondani. Tudja, 

hogy minden családnak és minden intézménynek beárnyékolta az életét. Ez a tűzoltóságot 

véleménye szerint fokozottan érintette. Kezdték az elején, amikor még a mentőfertőtlenítő nem 

volt, hogy lehet megoldani a mentők fertőtlenítését, akkor abban vettek részt. Ami a legnagyobb 

problémájuk volt, hogy minden beavatkozáshoz odamenni. Nem tudhatták azt, hogy fertőzött, 

nem fertőzött egy balesetnél, akivel találkoznak. Olyan eljárásrendeket kellett kialakítani, ami 

korábban ismeretlen volt a számukra is. Ez nem okozott nehézséget, hiszen veszélyes 

anyagokkal foglalkoznak nap, mint nap. Ez valahol valami hasonló volt mind a védelem, mind 

a beavatkozás kapcsán. Nekik is ugyanazokat a védőeszközöket kellett beszerezniük, mint a 

kórházi dolgozóknak. Annyival voltak előrébb, hogy légzőkészülékeik is vannak. Teljesen zárt 

rendszerbe tudják venni, még az FFP maszkoknál is tisztább levegőt tudni szívni. Ez nem 

mindegy, hogy működik. Végtelen sok adatszolgáltatásuk volt. A védelmi igazgatásban ők is ott 

vannak, az elnökhelyettesi tiszteket katasztrófavédelmi tisztek töltik be. Ennek kapcsán számára 

is meglepő felméréseket kellett végezniük. Ezeket természetesen megtették. Sokat tudtak 

segíteni, ez volt talán a legszebb kihívás, amikor a több megyéből idejövő ápoló megerősítő 

személyzet elhelyezéséről kellett gondoskodni. Fel kellett mérni azokat a szállodákat, 

elhelyezéseket, ahol kulturált körülmények között lehetett őket fogadni, az élelmezést 

megszervezni. Főigazgató úrral, illetőleg a beosztottjaival nagyon szoros kapcsolatban voltak 

az elmúlt év kapcsán. Azt gondolja, hogy jó volt az együttműködésük. 

A munkájukat folyamatosan segítette a sajtó. Minden évben kiemeli a Halasmédiát, amikor 

összeállítják a listájukat, hogy mennyi megjelenésük volt. Mindig valahogy úgy működik, hogy 
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a 80 % halasmédiás történet, s az összes többi öleli fel a 20 %-ot. Mondhatja, hogy már van 

saját bejáratú újságírójuk és tűzoltójuk, aki a mentőcsoport tagja, Jáger Levente, aki néha 

előbb tudja, hogy tűz van, mint ő. Hát ez azért így jó a jövőben is. 

A tűzoltósági szakterület vonatkozásában sok rendezvény, versenyük elmaradt. Ez elsősorban 

a vírushelyzet miatt volt, kerültek nyilván ők is minden olyan rendezvényt, ahol az  állomány 

felesleges kontaktálása volt. Tényleg nem volt könnyű, az állomány 20-30 %-át érintette a vírus 

is, ők is megfertőződtek. Azok a kontaktok, amelyek a családokból, gyerekektől, feleségtől jött, 

vagy a tágabb baráti körtől. Ezek pedig ugye a karanténok voltak. Náluk nem volt home office, 

a létszámot akkor is tartani kellett, a szerekkel akkor is ki kell vonulni. A létszámhelyzetük 

normál helyzetben sem túl optimális. Voltak tili toli napok, hogy akkor most éppen melyik 

szeren, ki fog szolgálni. Ahogy a kórházi dolgozók is, a tűzoltók is mindent beletettek mindent 

véleménye szerint. Senki nem nézte, hogy ő most mikor szolgált, nem így jön, máshogy kellene, 

hanem aki tudta, az csinálta. Igyekeztek nagyon rugalmas szolgálatszervezéssel minden dolgot 

megoldani. A két tűzoltóság vonatkozásában a kőrösi tűzoltóság jobban áll létszámmal, ők egy 

kicsit gyengében. Ebben gonosz, mert mivel ő a főnök, így Kiskőrösről átrendeli az embereket. 

Így ez megvan oldva egyenlőre. Remélik, hogy majd egyszer ők is teljesen fel lesznek töltve. Ez 

a jármű ugyan Kőrösé és az van ráírva, hogy katasztrófavédelem, de azért érdekes, s ez ma még 

több helyen meg fog jelenni, mert az önkénteseik három ilyen járműhöz jutottak. Ez kettő 

oltójármű, elsősorban erdőtüzek megelőzésénél, illetve oltásánál használják őket, egy pedig egy 

logisztikai jármű. Mindhárom Amarok, nagyértékű, a fenntartásuk nem könnyű. Ezúton is 

köszöni az önkormányzat támogatását. Valószínűleg enélkül nem húznák ki a költségeit ezeknek 

a járműveknek. Már bizonyítottak, most, amikor jött, már a hetedik vonulást nyomták le úgy, 

hogy május 10-e körül jöttek az autók. Egy jármű itt állomásozik Kiskunhalason, egy pedig 

Tompán. A tompai polgármestert kiemelné, nagyon példamutató, most is ő van ott az Amarokkal 

és oltott. Nagyon gyűjtik az önkénteseket, mindenkit várnak ők is szeretettel. Ezek nagyon jó kis 

járművek és a hivatásosokat jól kiegészítik. Főleg fűrészeseket várnának, aki jól tud fűrészelni 

és önkéntes tűzoltó szeretne lenni, az szóljon, mert annak még tud adni munkát.  

Azt kell mondja, a tavalyi év nagyjából egy átlagos év volt. Ez körülbelül azt jelenti kirendeltség 

vonatkozásában, hogy mindig olyan ezer esemény van, ebből nyolcszáz esemény van, ami 

beavatkozást is igényel. Körülbelül a két tűzoltóságuk között meg is oszlik, négyszáz-négyszáz 

eset van. Ez plusz, mínusz száz szokott lenni. Ami viszont érdekes, a lenti ábrán látszik a 2018, 

2019, 2020, hogy mindig a tűzeset és a műszaki mentések aránya változik. A summa mindig 

ugyanannyi. Volt olyan év, amikor pontosan annyi tűzesemény volt, mint műszaki mentés. Van, 

amikor a tűzesetek mennek, s nyilván még mindig látszik, hogy a mezőgazdasághoz, időjáráshoz 

vannak kötve. Mikor egy száraz időszak van, akkor a tűzesetek megnövekednek. Valamiért a 

műszaki mentéseik lecsökkennek megmagyarázhatatlan módon. Aztán van, amikor ez fordítva 

van. A tavalyi év egy olyan volt, hogy a tavalyi évben több műszaki mentésük volt, mint 

tűzesetük, pedig azt mondták, hogy milyen száraz év volt a tavalyi. Valamiért mindig nagyon 

jókor jött az eső, a nagy hullámokat azért megfogták. Viszont egy új ellenség jött, ezek a 

ciklonszerű viharos szelek, amelyek a településeken iszonyú rombolást végeznek az 

épületekben. Ez korábban is volt azért, de talán ennyire nem volt jellemző. Most már azt tudja 

mondani, hogy minden évben van egy ilyen, vagy inkább kettő, három ilyen esemény. Azt azért 

el tudja mondani ezen a környéken, hogy nagyon szerencséjük volt tavaly. A Kecskemét, 

Soltvadkert, Bócsa vonalat úgy letarolta, hogy ott dolgoztak egy hétig. Valahol itt a határaiknál 

megállt szépen. Az gyakorlatilag csak szellő volt, ami idejött. Ez azért gondot okozott. Azért az 

idei évben elmondaná, hogy mégiscsak Kiskunhalason van, jó néhány fakidőlésük volt, ami 

igazán izgalmas volt, de szerencsére jól végződő volt. Magyarul csak azt szeretné mondani a 

megelőzés kapcsán, hogy oda kell figyelni a város fáira, mert bárikor megkaphatják ők is, hogy 

a közepe itt volt eljönni. Mindig örülnek, hogy nagyon zöld város az övék, s sok fájuk van, s ez 

maradjon is sokáig így, de nem szeretné, ha egy nyárfa rádőlne, mert az azért nehéz egy 
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történet. 

Mint ahogy látszik a képeken is, ezek a nagy tüzek, voltak kiemelt eseteik, látszik, hogy 

Soltvadkert, Bócsa, Kecel, ez a kőrösi járásában volt szerencsére. Egy nagyon jó szériát fogott 

ki a halasi járás a tavalyi évben. Ezt tudja mondani. Az önkénteseket központilag nagyon 

„nyomják”, ez egy nagyon helyes törekvés. Technikailag most már ott vannak, hogy egész jól 

ellátottak az önkénteseik. Mindig az volt a gond, hogy ember volt, de nincs technika. Most ez 

kezd megfordulni, technika van, de nincs ember. Mindenki dolgozik, senki nem ér rá, mindenki 

pénzt keres. Szabadidejéből nagyon nehéz erre áldozni. Mindig el szokta mondani, hogy a 

legrosszabb önkéntes a tűzoltóönkéntes. Rajtuk kívül minden önkéntes tudja, hogy mikor van rá 

szükség. Tudja a polgárőr, tudja hogy rá július második hetében, amikor sörfesztivál van, egy 

napot bevállal. A tűzoltóönkéntes soha nem tudja, hogy mikor csörren meg a telefonja, mikor 

kell indulni, mikor van rá szükség, meddig van rá szükség. Ezért aztán nagyon nehezen is 

találnak embereket, mert ez a folyamatos vigyázba állás nem nagyon megy.  

A polgári védelmi szakterület mindig jól kiegészíti a tűzoltóságot. Meg kell mondja, ő őstűzoltó, 

amikor ez a szakterület hozzá kapcsolódott, nem nagyon értette, hogy mit is szeretnének ezzel. 

Persze, hogy lakosság. Aztán az idők során rájött, ahogy a tűzoltóik megelőzik a tüzeket a 

hatósági osztályon, a polgári védelem része a természeti katasztrófák megelőzése. Legyen az a 

vízelvezető rendszerek vizsgálata, a fák vizsgálata, az egyéb víziközműlétesítmények vizsgálata. 

Ha ezek rendben vannak, akkor jelentős eseményt meg lehet spórolni. Örömmel tudja jelenteni, 

az elmúlt időszak eredményei azért, hogy néha van, amikor nagymennyiségű eső esik le, óriási 

szivattyúzások nincsenek. Látszik, ahol nagy betonterületek vannak és a csatorna nem bírja el, 

ez egy mérnöki kérdés, hogy mekkora az átmérő és mennyit tud egyszerre elvinni. Ott 

természetesen időlegesen megáll a víz, de azért dolgoznak, s ha egy kis időt várnak, szépen ezek 

a vizek elfolynak és nem kell szivattyús beavatkozás. Ez nagyon nagyon jó. Sajnos a fák még 

nem tudják magukat kivágni, de jók az előjelek. Ha mégis bekövetkeznek az események, a 

polgári védelemnek az a dolga, hogy a lakosságról gondoskodjanak, elhelyezzék őket, tartsák 

polgármester úrral, képviselő-testülettel, szociális osztállyal a kapcsolatot. Hogy egy ilyen 

utánkövetés is legyen. Mert azért, ha valakinek amikor leég a háza és ott áll éjfélkor, azt nem 

illik otthagyni nyilván az utca közepén, mert nem túl emberséges megoldás.  

Az a rossz híre, látják ott középen, na az Kiskunhalas, s az az egy, ami piros, ami azt jelenti, 

hogy a polgári védelmi katasztrófabesorolás szempontjából a 35 települése közül ezt az egyet 

sikerült pirosba betenni. Polgármester úrral sokat küzdenek, hogy tegyék vissza eggyel, mert 

az mindenkinek sokkal kevesebb munkát adna. Köszönik a vasútnak és az 53-as főútnak, hogy 

nem tudják kikerülni egyelőre, mert ha van a településen egy veszélyes üzem, annak akkora 

pontsúlyozása van, teljesen mindegy, hogy mi van mellette. Nagyon szeretné, ha ez a 20 tonna 

ammónia elballagna a városból és lejjebb tudnák venni ezt a veszélyeztetettségi fokozatot. De 

hát egyelőre természetesen ezzel élnek. Az üzem mindent megtesz a biztonságos működésért. 

Ezzel nem is untatná őket, csak ez ilyen kis apróság, a képek, a hószemléktől kezdve mindenféle 

gépszemlés dolgokban benne vannak, illetve mentőcsoport gyakorlatok. Az a jármű, 

ugyanolyan van, amit mondott, hogy logisztikai autó. Ez nagyon jól támogatja a tűzoltókat. 

Például jelezné azt, hogy amikor volt az egészségügyi hulladék elszállítása a járásokból, azt is 

katasztrófavédelem kapta meg. Nekik nem volt olyan járművük, amivel veszélyes hulladékot el 

tud különíteni. A fecskendőn nem hordanak ilyeneket, az önkénteseiktől kérték kölcsön 

tulajdonképpen. Ezzel a járművel meg tudták oldani ezt a problémát is, s a gyűjtőhelyre el 

tudták vinni a veszélyes hulladékot.  

A közösségi szolgálat is izgalmas. Mindenkit arra biztat, hogy szívesen látják a gyerekeket, de 

csökkennek. Nagyon okosak ezek a gyerekek, meg tudják úszni ezeket a közösségi szolgálatokat 

ilyen lazább dolgokban. Nem jönnek hozzájuk, mert az övék kemény. Kis tűzoltókat nevelnek 

belőlük, hogy tanuljanak tömlőt, fecskendőt használni, porral oltót használni. Ez olyan kis 

küszködős dolog. Fogynak, kevés van, de lelkes. 
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(Lemerült a mikrofon.) 

De azért biztatnak mindenkit, hogy lehet náluk. Egyébként van ilyen rajt-cél győzelem. Volt, aki 

náluk volt nyolcadikos kora végén közösségi szolgálaton és ő most a jánoshalmi 

katasztrófavédelmi megbízott hadnagyként. Van ilyen sor, ami végigmegy, csak ritka, azt kell, 

hogy mondja, de van azért ilyen gyerek is.  

A védelmi bizottságról már mondott annyit elnökhelyettesként ott vannak. Látszanak mindenféle 

számok, hogy miből mennyi ellenőrzést hajtanak végre. Csak a polgári védelmi szakterület a 

tavalyi évben 264 ilyen ellenőrzést hajtott végre, a befogadóhelyektől kezdve látszik, a 

vízelvezetők, fasorok, közúti kockázati helyszínek, földtani, mert Császártöltésen löszfaluk is 

van, le ne omoljon. Nagyon sokrétű a polgári védelem, s most már a tevékenysége is jól 

illeszkedik bele a katasztrófavédelem égiszébe.  

A gyakorlatok vallják be, az önkéntes tűzoltóságokra vannak építve, hisz azok a csapatok azok, 

akik azért olyan műszaki tudással, tapasztalattal rendelkeznek, ami általában megfelel a ilyen 

események elhárítása kapcsán.  

Az iparbiztonság kicsit periférikus terület, de mégis nagyon fontos. Ők felelnek a veszélyes 

üzemekbe beszállítandó, ott tárolt, gyártott veszélyes anyagok elhelyezéséért, gyártásáért, 

tárolásáért. Itt csak két számot emelt ki. Nagyon örül annak, hogy Kelebián is van egyébként 

egy örsük. Ott egy állandó két fős szolgálatuk működik. Minden az unióba bejövő vasúti kocsi, 

ami veszélyes árut szállít, az meg van vizsgálva, mind okmányrendszerében, mind műszaki 

tekintetben. Ott látszik egy szám, hogy 0,09 %, ahol bármilyen hiányosságot találnak. Ez egy 

nagyon elfogadható és korrekt szám már egyébként. Itt azért sok tízezres nagyságrendű vasút 

jármű jön át. A közutakon még nem ekkora jóság van, az 5,2 %-ot még kicsit sokallja. Közúton 

hamarabb van, hogy teledobálják mindennel a rakteret. Az átlagprobléma általában vagy az 

okmányolás, vagy a rögzítetlen csomagolások. Nem annyira szerencsés az, amikor veszélyes 

dolgok, akár hordóban, mindenben ott nagyjából be vannak a platóba rakva, vagy elborul, vagy 

nem, vagy csinál bajt, vagy nem. Ezt jelentős bírsággal szokták díjazni általában.  

Hatóság tevékenység: Ez az a szakterület, ahol látszott a COVID hatás a tavalyi évben. Nyilván 

ők sem mentek az ellenőrzésekbe, nyilván értelmetlen lett volna, hogy vigyék és hozzák a vírust. 

Itt látszik egy csökkenő tendencia, kevesebb ellenőrzésen voltak egyértelműen. Csak odamentek, 

ahova nagyon fontos volt. Ez látszott a szakhatósági eljárásokban. A másik három szakterületen 

semmi nem látszik, sem a beavatkozások számában, „piszokul” nem látszott, hogy nem lehet 

kimenni, meg hogy annyival kevesebb nap. Sikerült belegyömöszölni a tűzeseteket, a műszaki 

mentéseket az állampolgáraiknak annyi időbe is, amíg ki voltak engedve. Ezzel semmi gond 

nem volt. Ez a szakterület, ez az iparbiztonságnál is igaz volt és a polgári védelemnél is, egyedül 

a hatósági résznél itt egyértelműen látszott egy nagyon komoly csökkenő tendencia, hogy 

mindenki megállt egy pillanatra, hogy mi is lesz, csinálják, ne csinálják, menjenek, ne menjenek. 

Ez mind a szakhatósági eljárásokban, mindenben látszik. Ez még szerinte a bírságrészben is 

látszik azért. Kevesebb helyre mennek, kevesebb problémát látnak, kevesebb bírságot szabnak 

ki. Nem kell megijedni, hogy a sok bírság, látszik az összevetés, hogy a veszélyes anyag szállítók 

fizették be nagyrészt, nem a lakosságot szokták nyomorítani. Látszik, hogy a tűzvédelmi bírság 

2020-ban 10, összesen 234.000 Ft-ban. Látszik a gonoszsága, ha elosztják, az 23.400 Ft-os 

bírság volt, egy-egy tűzvédelmi szabálytalanság. Ez szerinte a mai világban kezelhető. A 

veszélyes áruszállítást viszont nemzetközi szabályok RID és ADR szabályozza. A bírság tételei 

is nemzetköziek, nem tud vele mit csinálni, kötelezően kiszabandó bírság. Aki ilyennel 

foglalkozik, annak illik ezt tudnia is. Azt kell mondania, hogy az állampolgárok nem voltak 

kiemelkedően fegyelmezetlenek, Kiskunhalas és környékének viszonylag jó a morálja. A Keceli 

út környékén az égetések sajnos még mindig vissza-vissza köszönnek. Sajnos még mindig nem 

tanulták meg, hogy a kábelégetést be kellene fejezni. Nincs ezzel gond, most már 

környezetvédelmi hatóság felé vannak irányítva, ők a százezres bírságokat „tolják” kifelé. Nem 

nagyon kellene ezt tenni.  
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Vannak céljaik a jövő évre is. Ezeket az önkénteseket helyzetbe hozni, szakmailag felhozni. A 

mentőcsoportok a polgári védelmi oldalon Kelebia továbbra is egy fő-fő dolog.  

Már tavaly is említette a szabadtéri égetés szabályait. Ha vége lesz a veszélyhelyzetnek, 

jelentősen szigorodni fognak. Nagyjából sehol nem lehet tüzet gyújtani. Jelenleg is tudja azt 

mondani aktualitásként, hogy tűzgyújtási tilalom van, kér mindenkit, hogy ne nagyon. Nyílt 

lánggal és egyebekkel úgy bánjon, hogy ne kelljen menni. Éppen kedden egy létra kivételével 

teljesen üres volt a laktanya. Ezt úgy kell érteni, hogy még az irodisták is tüzet oltottak. Azért 

ez nem egy szerencsés állapot. Ha további események vannak, akkor nem tudnak tovább 

vonulni.  

Végül: Elektromos eszközt ne hagyjanak úgy. A tegnapi riasztás, biztos látszott  a 

Halasmédián. Jó az, ha bekapcsolja a klímát, otthagyja, mert milyen jó hűvös lesz, mire hazaér. 

Klassz volt, mert a kültéri egység kigyulladt. Még jó, hogy a gyerekek észrevették. Vannak olyan 

dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni. Mindig el szokták mondani, hogy természetesen a 

kertigrillt azért meg lehet sütni, nem erről szól a történet, hanem amikor száraz avar van, úttól, 

vasúttól, erdőtől, ezt jelenti, ott nem lehet tüzet rakni. Megint volt néhány fantasztikus 

eseményük az elmúlt egy-két napban. Hegesztés, kővágás flexszel. A nyárfapihe olyan a 

részükön, mintha hóval lenne beterítve ez erdő, úgy fut rajta végig, mintha benzinnel lenne 

belocsolva az erdő. Nagyon kellemetlen, utána nagyon sok óráig kell ott lenni, hogy el tudják 

oltani és úgy ott tudják hagyni, hogy az mindenkinek jó legyen. Most még hőségriadó is van. 

Eléggé rájuk jár a rúd, de igyekeznek kitartani. Mégegyszer köszöni a lakosság korrekt 

hozzáállását, illetve az önkormányzat az anyagi támogatását. Enélkül azért nehezebb a dolguk. 

Bízik benne, hogy továbbra is ilyen jó kapcsolatban és vidáman fognak együtt dolgozni. Ha 

esetleg valamilyen kérdés van, akkor ha tud, szívesen válaszol rá. Ha valaki nagyon halasi 

statisztikát szeretne, erre készült.  

Tavaly az összből 208 esemény volt a halasi területen, ebből 75 tűzesemény volt és 133 műszaki 

mentés. Ebből egy része, jó sok fás volt, de nagyon sok balesetük is van. Továbbra is nagyon 

sok beavatkozásuk van.  

 

-----Kérdések----- 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen az összefoglalót.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Egy problémára szeretné felhívni a figyelmet, ez ilyen szervezési, vagy szervezetek közötti 

probléma. Egészen konkrétan egy Kisfaludy utcai ügy van a fejében mostani. Hagy ne 

nevesítsen szűkebb körre. A városban máshol is lehet hallani ilyet. Gyakorlatilag a kéményen 

nyilvánvaló módon szennyező anyagok égetésének a nyoma távozik. Egyrészt a szaga, az állaga, 

az nem tüzelőanyag, hanem hulladék, ruha, vagy a bánat tudja micsoda. Hulladék, vagy 

műanyag például. Ez a konkrét esetben rendszeresen ismétlődött. Próbáltak eljárni. Igazából 

elveszett, mintha olyan gazdátlan dolog lenne, holott nagyon szenved tőle az egész utca. 

Gyakorlatilag a hivatal és mindenki mossa a kezeit, vagy továbbküldi. A vége az, hogy nem 

történik semmi. Nem is vár rá, csak szeretné, ha ennek lenne gazdája, ezeknek az ügyeknek. 

Kihez forduljanak, azt csak megkérdezi? Úgy tűnik, eddig nem sikerült megtalálni azt, aki tenne 

valamit ebben az ügyben.  

 

Babud Jenő tű. ezredes:  

 

Az rendben van, hogy a kéményből jön, de nem minden hozzájuk tartozik, ami kéményből jön. 
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A kéményseprők, ezt már elmondta korábbi testületi üléseken is, annyiban tartoznak hozzájuk, 

hogy ők az ő hatósági szócsövük. Tehát a szakmai munka az övék. Nem kéményseprő, kollégái 

sem kéményseprők. Nem is akarnak ebben soha igazságot tenni. Mint közös képviselő is tudja, 

hogy nem egyszerű háborúk vannak ebben a témában. Az egyik ezt mondja és állítja a másik, 

soha nem tesz igazságot, ő egy hatóság, ott tények vannak. Ott leteszik, hogy ez nem jó, az nem 

jó, ott van egy hatósági eljárásrend, mit kell rendezni, hány napja van, mit kell tennie a 

hatóságnak.  

A konkrét kérdésre válaszolva, annyira egyet értenek Képviselő úrral. Ő a másik, aki ezért 

nagyon felhúzza magát a városban. A Kertvárosban is van egy-két, a címeket is tudja ő is. 

Olyannal tüzel, ami. Ez viszont nem a kéményseprő. A kéményseprő kémény állagát nézi meg 

nyilván, hogy megfelelő tüzelő-, fűtőberendezés van-e rajta, van-e légutánpótlás. Neki megvan. 

Ez a rész nem hozzájuk tartozik, mégcsak nem is a katasztrófavédelemhez, hanem 

kormányhivatal, Kecskemét. Létezik egy környezetvédelmi kis csapata. Ebben van egy levegő 

munkacsoport, vagy nem tudja mi. Van egy ilyen telefonszám is, ennek van egy állandó ügyelete, 

többször kérte a segítségüket. Csak ugye azt mondják, hogy náluk is ügyeleti rendszer van. Ez 

általában mikor van? Este. Ő is, amikor hazamegy, kerékpározik haza, gondolja, hogy a 

Kertvárosban jobb levegő lesz, hát nem, mert a műanyagfüstöt lenyomja, főleg amikor este 

begyújtanak időszak van. A lényeg az, hogy mire ők onnan eljönnek, merthogy nekik semmilyen 

műszerük nincsen. Annak hiányában az állampolgárral nem lehet mit tenni. Ők hatóságként az 

udvarára nem mehetnek be, mert nincs miért. Most már a kéményes jogszabály is úgy szól, hogy 

ugyan a lakosság tartozik hozzájuk, a társasháznál kötelező, viszont ezek ugye magánházak 

kéményei. Magánházakhoz csak megrendelés alapján mehetnek be. Kellemesen megállhat a 

kapuban. Ha beenged és megmutatja, hogy mivel tüzel, akkor nyilván megáll a dolog. A lényeg, 

hogy van erre hatóság, őket kellene kicitálni. Talán van egy földi helytartójuk is a 

kormányhivatalban. Azért nem bántja őt, mert nincs neki műszere. Ha nem tudja megmérni, 

akkor az a probléma, hogy egy hatóságnak állítani kell valamit. Igen, látták, hogy ezzel tüzelt, 

ezt mérték, ilyen szennyezőanyag jött ki, s akkor lehet hatósági eljárás. Ez az égetéseknél 

megáll. Ahol ők tüzeknél kimennek, ugyanennek a hatóságnak, dr. Megyesi Dánielt kell keresni 

név szerint, legalábbis ők őt szokták. Elküldik a képet, hol történt, mit történt, s az eljárást 

lefolytatják az ő papírjaik szerint. Amikor ugye ugyanilyen égetés történik, de nem kéményben, 

hanem tűzeset kapcsán észlelik ugyanezt a dolgot, akkor ők ezt az eljárásrendet követik, s ezt 

lehet követni is.  

Nagyon kéri a lakosságot, hogy tényleg be kellene fejezni, pet palackot rádobálni, mindent, ami 

elég, ruhát. Ez annyira zavaró. Aki egy kicsit is tudatosabb, itt van egy orvos is köztük, ennél 

rákkeltőbb dolog nincsen. Annyira pici a szemcsenagysága, ez belemegy a tüdő legkisebb 

hólyagjaiba, gyakorlatilag olyan tüdőrákot okoz, mint a csuda. Ebben legyenek már egy kicsit 

keményebbek. Igenis rá kell szólni a közvetlen szomszédra. Soha nem azt mérgezi, akinek a 

kéménye. Mert az pont úgy van, hogy pár szomszéddal arrébb fog gondot okozni. Ebben 

Képviselő úrral szövetséges a városban. Ha kell, ennek utánajár és pontosan név szerint, szám 

szerint, hogy lenne ilyen igény. Fogja átadni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és itt is azt tudja maga elmondani, hogy köszönik 

szépen azt a munkát, amit elvégeztek, végeznek most is. Jó érzés azt tudni, hogy biztonságban 

van a városuk és vigyáznak rájuk, velük vannak. Köszönik szépen. 

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2210   Száma: 21.06.24/2/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Harkai Péter Távol MMM 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2210   Száma: 2021.06.24/2/0/A/KT 

 

6/2021. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerint. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, Kőrösi út 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közreműködői szerződés felnőtt háziorvosi feladat ellátására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden összefoglalva arról van szó, hogy Katona doktornő nyugdíjba vonult még tavalyi év 

végén. Azóta próbálják az ő megüresedett praxisát ellátottan tartani. Ezt hol helyettesítéssel, 

hol pedig külső szolgáltatóval sikerült ellátni az elmúlt félévben. Az egyik külső szolgáltató 

munkavállalójaként dolgozó doktornő most jelezte, hogy hosszú távon szeretné ellátni ennek a 

praxisnak a feladatait. Ez lenne az első lépcső, amellyel őt tulajdonképpen szerződtetnék. Egy 

fél év múlva, ha jól tudja, akkor pedig véglegesen meg tudná szerezni a praxist. Nagyjából ez 

az összefoglalása ennek a történetnek. A lényeg az, hogy ezzel a szerződéssel folyamatosan 

ellátott marad a háziorvosi praxisuk.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2211   Száma: 21.06.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2211   Száma: 2021.06.24/3/0/A/KT 

 

7/2021. Kth. 

Közreműködői szerződés felnőtt háziorvosi feladat ellátására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas III. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében Megbízóként 2021. 

július 1. napjától 2022. május 31. napjáig tartó, 11 hónapig tartó határozott időre 

Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából közreműködői 

szerződést köt Dr. Körmöczy Ildikóval (székhely: 6725 Szeged, Móra u. 43., 

cégjegyzékszám: nyilvántartási szám: 51914011, adószám: 68554901-1-26) mint 

megbízottal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Szerződés és a helyettesítés megszervezéséhez szükséges dokumentumok és ezek esetleges 

módosításainak aláírására.  
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása 

és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a 

finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő 

szerződésmódosításainak aláírására. 

 

Határidő: 2021. június 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: dr. Körmöczy Ildikó  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez azért külön téma, mert itt a katasztrófavédelmi igazgatóság által a kéményseprés 

ügyfélszolgálataként használt irodahelyiségről van szó, amelyet ingyenesen biztosít a 

képviselő-testület és az önkormányzat erre a feladatra. Ezzel kapcsolatban annyit megkötést 

tettek a szerződés megkötésekor, hogy minden évben be kell számolniuk a tevékenységről. Ez a 

beszámoló olvasható az előterjesztésben. Ez nem a halasi kirendeltséghez tartozó feladat, ezért 

nem kötötték ki a két beszámolót.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2212   Száma: 21.06.24/4/0/A/KT 
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Ideje: 2021 június 24 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2212   Száma: 2021.06.24/4/0/A/KT 

 

8/2021. Kth. 

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használatba vett 

ingatlanról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját. 

 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 
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Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztása a Városért 

Közalapítványba 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Esetleg annyi, hogy a könyvvizsgálói vélemény is megérkezett a legelső verzióhoz képest. Egy 

mondatban csak annyit szeretne elmondani az előterjesztésről, hogy a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány az elmúlt időszakban elnök asszony jelzése alapján nem igazán tudta 

ellátni a feladatait. Úgy gondolják, hogy eléggé költséges az üzemeltetése önmagában is a 

közalapítványnak, ezért a korábban feladataként a sportcélra allokált forrásokat kellett 

kiosztania ennek a közalapítványnak. Ezt a saját sport bizottságuk fogja elvégezni a jövőben. 

Ez az alapítványt tulajdonképpen beolvaszthatják a Városért Közalapítványba, ahol ugyanazt 

a tevékenységet, adományok gyűjtését el tudja végezni a beolvadott alapítvány, vagy amelybe 

beolvadt a sport közalapítvány is. Gyakorlatilag nem fognak funkció nélkül, vagy megoldás 

nélkül maradni a jövőben sem. Mégis egy olcsóbb működést valósíthatnak meg azzal, hogyha 

ezt a döntést most elfogadják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2213   Száma: 21.06.24/5/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:45  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2213   Száma: 2021.06.24/5/0/A/KT 

 

9/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztása a Városért Közalapítványba 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány alapítója elhatározza a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány beolvasztását a Városért Közalapítványba.  

2. Az Alapító elfogadja az egyesülési tervet és annak mellékleteként csatolt vagyonmérleg 

-és vagyonleltár tervezeteket és könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Városért 

Közalapítvány alapító okirat tervezetét, és elfogadja az egyesülési szerződés tartalmát. 

Alapító felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az egyesülési szerződést és az egyéb 

szükséges okiratokat aláírja.  

3. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma, a beolvadó 
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Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódja a Városért Közalapítvány.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges dokumentumok és jognyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Szabadi Tamás ügyvéd 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

Városért Közalapítvány 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

10/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztása a Városért Közalapítványba 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Városért Közalapítvány 

alapítója elhatározza a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztását a 

Városért Közalapítványba.  

2. Az Alapító elfogadja az egyesülési tervet és annak mellékleteként csatolt vagyonmérleg 

-és vagyonleltár tervezeteket és könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Városért 

Közalapítvány alapító okirat tervezetét, és elfogadja az egyesülési szerződés tartalmát. 

Alapító felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az egyesülési szerződést és az egyéb 

szükséges okiratokat aláírja.  

3. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma. A 

beolvadó Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódja a Városért 

Közalapítvány.  

4. Alapító felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogutód Városért Közalapítvány alapító 

okiratát, valamint a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.  

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Szabadi Tamás ügyvéd, Kossuth u. 9. 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, Kertész u. 28/A 

Városért Közalapítvány, Hősök tere 1. 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Visszatérítendő támogatás biztosítása a Kiskunhalasi Lovasbandérium 

Egyesület részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy elnyert támogatást kellene előfinanszíroznia az önkormányzatnak. Az előrejelzések 

alapján a program az idei évben le is futna és december hónap folyamán visszatérítené a 

támogatást az egyesület, amikor ők is megkapnák a támogatásukat. Erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2214   Száma: 21.06.24/6/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2214   Száma: 2021.06.24/6/0/A/KT 

 
11/2021. Kth. 

Visszatérítendő támogatás biztosítása Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszatérítendő támogatáskét 

10.000.000.- forint összeget biztosít a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére, a 

melléklet szerinti Támogatási szerződésben részletezett feltételekkel. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Támogatási szerződés, és annak esetleges módosításainak aláírására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 
 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület, Bercsényi u. 2. 

Szili Anett titkársági ügyintéző 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 

 

 

-----Napirendi pont----- 

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubbal kötendő Együttműködési 
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megállapodás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden annyiban foglalná össze az előterjesztést, hogy egyrészt köszönetet kell mondaniuk a 

Szilády Református Futball Clubnak, hogy nagyszerűen pályáznak az MLSZ-nél és sikerült egy 

olyan lehetőséggel élni, hogy 100 %-os intenzitású TAO (lásd: társasági adó) támogatásból 

megvalósíthatnak egy újabb pályamegvilágítási projektet, amely nemcsak a pályát, hanem a 

futókört is meg fogja tudni világítani a jövőben. Köszönik szépen. Azt gondolja, hogy fognak 

tudni ehhez tulajdonosi hozzájárulást adni, amennyiben a képviselőtársak is ezzel egyetértenek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Nyilván érintett az ügyben. Egy kis kiegészítést tenne hozzá. Ez egy hat oszlopos, 350 lux 

teljesítményű villanyvilágítás lenne 24 millió Ft+ ÁFA értékben. Meg kell, hogy jegyezze, a 

Szilády Református Futball Club nem szerez tulajdonjogot, tehát nem az egyesületé, hanem a 

városé marad. Ez így van rendjén, úgy gondolja. Ahogy Polgármester úr összefoglalta, a 

futókört is igyekeznek belevonni a világításba. Remélik, hogy az idei évben ez kivitelezésre is 

kerül. Bízik a támogatásukban.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítést. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2215   Száma: 21.06.24/7/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2215   Száma: 2021.06.24/7/0/A/KT 

 

12/2021. Kth. 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubbal kötendő Együttműködési megállapodás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club között 

létrejövő Együttműködési megállapodást a 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A. 

szám alatti sportpálya B edzőpálya területén versenyszintű sportvilágítás céljára 

létesített felépítmény használatáról a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő Együttműködési megállapodás, és annak 

esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club, Kossuth u. 14. 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 



38 
 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete 

által használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez hasonlóképpen, mint a katasztrófavédelem esetében, ingyenesen átadott ingatlanról van szó, 

melyért cserébe beszámolót vár el az önkormányzat. Úgy tudják, hogy a képviselő-testületi ülés 

kezdetekor még itt volt a Hit Gyülekezetétől egy képviselő, aki segített volna a kérdéseikre 

választ adni, de jelen pillanatban már nincs. Amennyiben lesz kérdés, ezeket majd utólagosan, 

írásban igyekeznek megválaszolni, ha úgy alakul.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2216   Száma: 21.06.24/8/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2216   Száma: 2021.06.24/8/0/A/KT 

 

13/2021. Kth. 

Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete által használatba 

vett ingatlanról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző általa: Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi 

szervezete 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió 
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Kiskunhalasi Csoportja által használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ha jól tudja, ebben az esetben itt van a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól egy képviselő. 

Üdvözli körükben. Nem tudja, hogy van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban.  

 

Lippainé Dabis Mónika Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében:  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkaerőpiaci mentora jelenleg, még június 30-ig, illetve 

a kiskunhalasi csoport önkéntes tagja. Az épülettel kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy 

egyrészt köszönik szépen a Máltai Szeretetszolgálat nevében, hogy a rendelkezésükre bocsátják 

ezt az épületet, amit eddig főként raktározási célokra használtak. Ebben a minőségében ez így 

meg is felelt. Annyit szeretne hozzátenni a dologhoz, hogy ők egy uniós projektben vettek most 

részt, aminek június 30-al vége van. Volt egy bérelt irodájuk, ami így szintén megszűnik. Ők 

szeretnék továbbfolytatni ezt a tevékenységet, amit a projekt keretein belül csináltak. Ehhez 

szükségük volna egy fogadópontra, amire ez a raktár tulajdonképpen nagyon is megfelelne, de 

ott nincs villany, víz, s fűtés. Mint mondta, raktározás céljára nagyon megfelelt. Ha esetleg 

valamilyen formában lehetne ezt egy kicsit korszerűsíteni, esetleg a városvezetés segítségével, 

összefogva természetesen, akkor azt nagyon szívesen vennék és nagyon megköszönnék. Igazából 

ennyit szeretett volna hozzátenni a maga részéről.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Kapott ezzel kapcsolatban jelzést már. Egyeztetett a vagyonkezelővel, hogy megnézik és 

megpróbálnak segíteni ezen az ügyön, hogy továbbra is megfelelő szinten ellátható legyen ez a 

feladat. Igyekezni fognak ebben továbbra is támogatást biztosítani.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2217   Száma: 21.06.24/9/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 



41 
 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2217   Száma: 2021.06.24/9/0/A/KT 

 

14/2021. Kth. 

Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja által 

használatba vett ingatlanról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja, 6000 Kecskemét, 

Hoffmann János u. 11. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Mielőtt továbbmennének, egy gondolatot visszaugrana a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálathoz, 

ugyanis a képviselőjük megérkezett. Szeretne esetleg pár gondolatot a beszámolóhoz 

hozzáfűzni? Ugyan túlugrottak rajta, de szívesen meghallgatják, ha van még esetleg bármi 

észrevétel.  

 

Kiss Mónika Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata képviseletében:  

 

Üdvözöl mindenkit. Úgy gondolja, hogy a beszámolóban mindent leírt, ami a tavalyi évüket 

érinti. Nagyon szépen köszönik a raktárhelyiséget, hogy továbbra is használhatják.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen, hogy eljött és itt volt velük. Biztosítani fogják a jövőben is.  

 

 

-----Napirendi pont----- 

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Ingatlan haszonbérbe adása (Kiskunhalas, Sóstói tó és Határ utca között) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy 13 hektáros legelőről van szó, amely jelen pillanatban kihasználatlan és mezőgazdasági 

célra használná az, aki jelentkezett a hasznosításra.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2218   Száma: 21.06.24/10/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:56  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2218   Száma: 2021.06.24/10/0/A/KT 

 

15/2021. Kth. 

Ingatlan haszonbérbe adása (Kiskunhalas, Sóstói tó és Határ utca között) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján 

a Kiskunhalas, 0651/25 hrsz-ú, természetben a Sóstói tó és a Határ utca között lévő 130443 m2 

területű ingatlant, 2021. július 01. napjától 2026. június 30. napjáig tartó 5 év határozott időre 

haszonbérletbe adja Kaszap Tamás (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 1077/23 hrsz) 

részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan haszonbérleti 
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díját évente 750.000 Ft összegben állapítja meg. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi 

Városgazda Zrt-t a haszonbérletbe adással kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával, 

szerződések, nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésével. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés és a szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges 

módosítások) aláírására. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. Borda Ágnes  

Kaszap Tamás 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 1077/23 hrsz 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítása fogorvosi 

tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden annyiban tudná összefoglalni a témát, hogy a Halas-Dent Kft. korábban is működtette 

a fogorvosi tevékenységet a városban. Annyi változás történt, hogy az épület vagyonkezelését 

az önkormányzat átvette a kórháztól és ilyen értelemben már nekik kell továbbszámlázni majd 

a rezsiköltségeket. Ezt belefoglalták a kettejük közötti szerződésbe. Ez a módosítás kerül most 

átvezetésre.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2219   Száma: 21.06.24/11/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2219   Száma: 2021.06.24/11/0/A/KT 

 

16/2021. Kth. 

A Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítása fogorvosi tevékenység 

vállalkozási formában történő ellátására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

melléklet szerinti tartalommal a Halas-Dent Kft-vel kötött megbízási szerződést és a 

szerződés módosítást és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a melléklet szerinti megbízási szerződés módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt 

megbízási szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. 

 

 

Határidő: 2021. július 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: Halas-Dent Kft. 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Sáfrik-féle szélmalom üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A szélmalom felújítása gyakorlatilag a végéhez érkezett. Már voltak is látogatói csoportok. Ez 

az előterjesztés az, ami a hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó megállapodást tárgyalja. Itt a 

tulajdonos és a felújítást végezte a Halasi Média és Kultúra Np. Kft., s a Vakáció Np. Kft. pedig 

lesz az üzemeltető, amennyiben jóváhagyják ezt a működési struktúrát.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2220   Száma: 21.06.24/12/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 
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Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2220   Száma: 2021.06.24/12/0/A/KT 

 

 

17/2021. Kth. 

A Sáfrik-féle szélmalom üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HMK) a részére a 169/2018. 

Kth. sz. határozattal hasznosításba adott Sáfrik-féle szélmalmot a Vakáció Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Vakáció Kft.) közösen üzemeltesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, 

ahhoz, hogy a HMK a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás alapján a 

Kiskunhalas, 1051. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1050. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1049/4. hrsz-ú 

ingatlanokon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú pályázat keretében a helyi, 
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térségi jelentőségű felújított Sáfrik-féle szélmalmot – az ehhez kapcsolódóan létrehozott 

kiállító és bemutatótereket, valamint az átalakított malom környezettel együtt - új funkciókkal 

töltse meg. Hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

HMK és Vakáció Kft. közösen történő aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

HMK által pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási 

időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. fenntartsa. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK ügyvezetőjét és 

a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejövő együttműködést megállapodásban 

rögzítsék és azt aláírják. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételéről az ügyvezetők saját hatáskörben gondoskodhatnak.  

 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett HMK ügyvezető 

Horváth Patrik Vakáció Kft ügyvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

-----Napirendi pont----- 

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények üzemeltetésére vonatkozó 

Együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ugyanarról a témáról van szó másik helyszínnel. Ez a Sóstó esetében ugyanígy a Halasi Média 

és Kultúra Np. Kft. volt a fejlesztés megvalósítója és a Vakáció Np. Kft. pedig lesz a 

megállapodás jóváhagyása után az üzemeltetője a helyszínnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2221   Száma: 21.06.24/13/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2221   Száma: 2021.06.24/13/0/A/KT 

 

18/2021. Kth. 

Sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HMK) a 

részére az 55/2018. Kth. sz. határozattal hasznosításba adott sóstói strand, part 

menti sétány, és felépítmények üzemeltetését a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-vel 

(a továbbiakban: Vakáció Kft.) közösen üzemeltesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a HMK a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás 

alapján a Kiskunhalas 6391 hrsz-ú ingatlanon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 

azonosító számú pályázati keretében felújított és felépített a Sóstó turisztikai 

fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket és épületeket a (büfé, wc-k, 

raktár, fogyasztó tér, valamint a vendégtér és a „kőszínház” kialakítása projekt 

fenntartási időszakának végéig közösen együttműködve tartsa fenn. Hozzájárul a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések HMK és 

Vakáció Kft. közösen történő aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

HMK által pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt 

fenntartási időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. közösen tartsa fenn. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK 

ügyvezetőjét és a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejövő 

együttműködést megállapodásban rögzítsék és azt aláírják. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételéről az ügyvezetők saját hatáskörben 

gondoskodhatnak.  

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett HMK ügyvezető 

Horváth Patrik Vakáció Kft ügyvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Ingatlan kijelölése értékesítésre (Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz.) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem olyan nagyon beszédes a cím, gyorsan elmondja mit is jelent ez az előterjesztés. A Bethlen 

Gábor téren, a volt posta épületben található egyik nagyon rossz állapotban lévő lakás egyik 

felét szeretnék értékesíteni eszerint az előterjesztés szerint, mely összegből a másik felé fel 

tudnák újítani és tudnák hasznosítani. Így gyakorlatilag mindkét lakás meg tudna újulni, s 

normális állapotra tudna kerülni. Hosszú ideje áll ilyen leromlott állapotban ez a lakás. Azt 

javasolja a képviselőknek, hogy ezzel a módszerrel menjenek tovább. Azzal együtt, hogy itt az 

ingatlanértékesítés nyomán egy ilyen visszavételi opciót is beépítenek az adásvételi 

szerződésbe, lévén, hogy többségi önkormányzati tulajdonban vannak ma is ebben az 

ingatlanban. Ezután az értékesítés után is fennmarad ez az állapot egyébként. Azt gondolja, 

hogy ez így helyes, ha az önkormányzat vissza tudja vásárolni, ha úgy alakul a helyzet, s esetleg 

olyan vevő jönne, akivel nem szívesen lennének ott egy közös házban, akkor meg lehessen ezt 

tenni, hogy visszavásárolja az önkormányzat. Ezzel az opcióval együtt történik meg ez az 

adásvétel.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2222   Száma: 21.06.24/14/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2222   Száma: 2021.06.24/14/0/A/KT 

 

19/2021. Kth. 

Ingatlan kijelölése értékesítésre (Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a 

Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz-ú, 53,92 m2 hasznos alapterületű, melléklet szerinti 

alaprajzon ferde csíkozással jelölt ingatlant. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. 

(VI.26.) számú önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ingatlant nyílt versenyeztetés útján kívánja értékesíteni.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi 

Városgazda Zrt-t az eljárás lebonyolításával, valamint, hogy a pályázati kiírás 

tervezetét legkésőbb a 2021. szeptemberi testületi ülésre jóváhagyásra terjessze 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elé azzal, hogy a versenyeztetés induló ára az 

értékbecslésben meghatározott ár legyen. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. Borda Ágnes  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. taggyűlés tartása nélküli határozatok 

meghozatala 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztést nem tudták a bizottságok tárgyalni, mert utána érkezett a téma. Ebben a Kft.-

ben 15 %-os tulajdonrészesedéssel rendelkeznek. Az ügyvezetéstől kaptak levelet arról, hogy új 

ügyvezetőt szeretnének választani, s egyéb ilyen SZMSZ-t (lásd: szervezeti és működési 

szabályzat) érintő kérdések változnának. Alapvetően azt gondolja, hogy nincs nagy jelentősége 

ezeknek a változtatásoknak, amelyeket kértek tőlük a tulajdonostársaik. Visszaküldték már 

nekik ezzel a válasszal, de azt gondolja, hogy jóváhagyásra mindenképpen be kell ide hozniuk 

a képviselő-testület elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2223   Száma: 21.06.24/15/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2223   Száma: 2021.06.24/15/0/A/KT 

 

20/2021. Kth. 

Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. taggyűlés tartása nélküli határozatok meghozatala 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Geotermikus 

Projekt Kft. taggyűlésének ülés tartása nélküli döntéseit a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 83. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője:  

 

A 2020-as évüket a pandémia okozta COVID szabályok borzasztóan felborították. Kötelező 

feladatuk nem maradt el, úgy tudták megoldani a kötelező feladataikat, hogy a szorosan a Halas 

Televízió stábjával együttműködve online oldották meg az ünnepségeket, megemlékezéseket. 

Szeretné megemlíteni az iskolák rugalmasságát és köszöni szépen az együttműködő 

pedagógusok és diákok részvételét ezeken a programokon.  

Azt gondolja, hogy a 2021-es évben ugyan, de a háromórás kultúra napi közvetítés mutatja 

leginkább a szoros fúzióját a két stábnak, hogy abszolút pozitív eredményt produkáltak a 

háromórás közvetítéssel. Bár ez már ez már a 2021-es évüket érinti.  

Egyetlen feladatuk maradt el, a tavalyi színházi évadból egy előadás, amit szeptemberben 

kívánnak pótolni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni szépen a kiegészítést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2224   Száma: 21.06.24/16/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2224   Száma: 2021.06.24/16/0/A/KT 

 

21/2021. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi szakmai beszámolójának 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját a melléklet 

szerint. 

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen a tavalyi évi munkájukat.  

 

-----Napirendi pont----- 

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves 
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beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője: 

 

A 2020-as évben a TOP-os turisztikai pályázatok közül a Sáfrik-féle szélmalom kivitelezése 

zárult, mint projekt, így ezért fordult eredményesre a HMK (lásd: Halasi Média és Kultúra Np. 

Kft.) mérlege. Egyetlenegy EFOP-os projektjük van, amelyet meghosszabbítottak, pont a 

COVID szabályok miatti korlátozások tették lehetővé, hogy három hónapos hosszabbítással 

éltek.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Ügyvezető asszonyhoz az a kérdése lenne, hogy ugye említette, a pályázatokkal kapcsolatos 

dolgokhoz köthető az a nyereség, ami realizálható, viszont a beszámolóban van olyan, hogy 

városi ünnepek, jeles napok tizenhárom előirányzott alkalmához képest tíz alkalom teljesült, 

legalábbis a beszámolóban ez látható. Ennek van-e köze a nyerség eredményhez?  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője: 

 

Nem, nincsen köze. A kettő darab esemény az 56-os megemlékezések összevonásából adódik. A 

nyereség ebben az esetben nem itt mutatható ki.  

Pontosan nem tudja, ennek utána fog nézni és utólag fog válaszolni. Biztos, hogy ez nem 

nyereségorientált, bevételt eredményező, a városi megemlékezések.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A probléma az volt az elmúlt években, hogy hatalmas mínuszokat generált magában az 

elhatárolások miatt a pályázatok léte a kft. mérlegeiben. Most ezek szabadulnak fel és ezek 

okozzák azt, hogy az elmúlt időszakok mínusza pluszba tud fordulni. Gyakorlatilag ennyi a 

lényeg.  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője: 

 

Eszébe jutott a harmadik. A március 15., ugyanis azon a napon hirdették ki a maradj otthon 

szabályt és március 15. maradt még el a két 56-oson kívül.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 2225   Száma: 21.06.24/17/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2225   Száma: 2021.06.24/17/0/A/KT 

 

22/2021. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.420 eFt adózott eredménnyel 

(nyereség) elfogadja.  
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti 

tervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit hozzáfűzne, hogy az üzleti terv jellegét tekintve terv, tehát olyan számok vannak benne, 

amelyeket szeretnének elérni és egyfajta vízióként, nyilván itt az év közepén már nem biztos, 

hogy csak vízió, hanem lehet, hogy már valamennyi tapasztalat is benne van. Ez több 

képviselőben felmerült és azért gondolja, jó az, ha itt kimondják és itt tisztázódik. Az üzleti 

tervben található önkormányzati támogatás mértéke magasabb annál, mint amit a jelenlegi 

költségvetési rendelet tartalmaz. Ezzel együtt azt gondolja, hogy a tervet ilyen módon 

elfogadniuk nem ellentmondás, hanem inkább egyfajta remény, hogy tudnak még támogatást 

nyújtani, amennyiben úgy alakul. Szeretnének olyan programokat megvalósítani, amelyek itt az 

előttük lévő időszakban még rájuk várhatnak. Ennyi kiegészítést szeretett volna tenni az 

előterjesztés kapcsán.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2226   Száma: 21.06.24/18/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2226   Száma: 2021.06.24/18/0/A/KT 

 

23/2021. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2021. évi üzleti tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft -azaz nulla forint- mérleg 

szerinti eredménnyel elfogadja. 
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Határidő: 2021. költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2020. évi éves beszámolójának elfogadása és a 

vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Új változatban van az ügy, ugyanis második körben a felügyelőbizottság is felülvizsgálta a 

Városgazda Zrt. beszámolóját. Akkor ők ott tettek javaslatot. Nem tudja, hogy látszik-e. 

Köszöni a türelmet. A felügyelőbizottsági ülésen annyi kiegészítéssel fogadta el a beszámolót a 

bizottság, hogy a felügyelőbizottság Molnár Ferenc vezérigazgatót három havi jutalomban 

szeretné részesíteni, a következő havi munkabérrel együtt kerülne ez kiutalásra. Ezt a javaslatot 

fogalmazta meg. Nyilván azt gondolja, akkor járnak el jól, ha ők ezt a javaslatot is tárgyalják. 

Ő ezt az előterjesztés részének tekinti. A beolvasott FB(lásd: felügyelőbizottság) idézet 

véleménye szerint része az anyagnak is, de a felügyelőbizottság javaslatával egyetértve 

tárgyalják tovább a mostani beszámolókérdéskört.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Annyit szeretne mondani ezzel a beszámolóval kapcsolatban, hogy a Zrt. feladatkörébe tartozik 

a városi utak, földutak karbantartása. Tulajdonképpen meg szerette volna kérdezni, hogy a 

földutak karbantartását milyen ütemezés szerint végzi a vállalkozás. Nevezetesen a sóstói 

kertvárosban nem tudja, hogy mikor volt földút karbantartás. A Zrt. szerint volt-e ilyen? 

Egyszer, nem tudja hány évvel ezelőtt valami gép ott végigment. Nevezetesen például az Izabella 

utcán ilyen zúzott követ itt-ott felkapart. Tengelyig érő gödrök vannak, borzalmas állapotban 

van az Izabella utca és a környező utcák is.  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 
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Két részre szokták ezt bontani. Az egyik a kátyúzás, vagy az aszfaltutak karbantartása, meg a 

földutak. Ebben ugyanezt a technikát csinálják, hogy az átmenő utakkal foglalkoznak általában 

legtöbbször. Mindig ugye a gréderezés, ami ezeken az utakon megvalósítható. Azt kell tudni, 

hogy gyakorlatilag 150-200 km utat kell éves szinten karbantartani. Innentől kezdve mivel ez a 

mennyiség ilyen nagy, arra szoktak koncentrálni, ahol komolyabb a baj, ahol bejelentés 

történik, vagy tényleg nehéz a közlekedés. Ezeknek az utaknak a jelentős részével az a probléma, 

hogy gyakorlatilag szűkek ezek az utcák és igazából egy ilyen gödrös terület, amikor ezeket 

karbantartják, eső után, egy-két hét múlva már újra tönkre mennek. Ezekre az lenne a megoldás, 

amit most is csinálnak, két-három kilométereket szoktak általában évenként megcsinálni, hogy 

zúzott kővel lakossági hozzájárulással karbantartják őket, esetleg raknak rájuk egy emulziós 

réteget. Így tudják azt elérni, hogy ezek az utak javuljanak. Azokat a problémákat, amelyeket a 

lakosság jelez, egy-két héten belül általában megcsinálják. Igazából arra koncentrálnak, hogy 

ebből a hatalmas mennyiségből a költségeket figyelembevéve, egyébként ez van benne a 

közszolgáltatási szerződésükben, hogy a költségek függvényében kell a karbantartási munkát 

végrehajtani. Tudják, hogy ez nem elegendő rá. Olyan programozást csinálnak, ami alapvetően 

az igények kielégítésére és a problémák elhárítására szolgál. Ezt tudják gyakorlatilag évek óta 

megvalósítani ebben a karbantartási feladatrendszerben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Ő is szeretné megerősíteni Molnár úr válaszát, hogy bármivel fordultak hozzá, a lakosság, 

kérdésekkel, ezt kellene, azt kellene megcsinálni, mindig rugalmas volt és nem olyan hosszú 

határidő után meg is valósult. Azt hiszi, hogy a Városgazda Zrt. mindenkihez úgy áll hozzá, ha 

meg lehet oldani, mindenben próbál segíteni. Köszöni a segítséget. Amivel ő hozzájuk fordult, 

mindig segítséget kapott.   

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Kéri tisztelettel, tekintettel arra, hogy az általa említett sóstói kertváros utcáinak, földútjainak 

a karbantartása több éve, rengeteg éve nem történt meg, legyen szíves ezt akkor bejelentésnek 

tekinteni, hogy azokat a tengelyig érő gödröket meg kellene szüntetni az Izabella utca és a 

kapcsolódó utcákban. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

A Sóstói lakótelepnél a Bánegyháza utcában, akár a Zsoltina utcában és a többi részen, az 

Iparszőlők útján rendszeresen végeznek egyébként karbantartásokat. Rendszeresen meg 

szokták csinálni az ún. sárrázó lejárókat. Az Izabella egy átkötő utca. Ott is már egyébként 

számtalanszor csináltak karbantartást. Hangsúlyozza mindig, hogy ezeket az utakat, amikor 

látják, hogy probléma van, bejelentés van, karbantartják. Ne mondjon ilyet, hogy nem voltak 

ott 20-30 éve, mert ez egyszerűen nem igaz. Rendszeresen karbantartják és igenis voltak ott 

azon a részen. Ne mondjon ilyet, mert ez nem felel meg a valóságnak. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy további hozzászólás nem érkezett. Azt tudja javasolni, ha van egyébként 

észrevétel, kell keresni Vezérigazgató urat. Véleménye szerint igyekeznek megoldani minden 
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problémát. Ahogy Képviselő úr is most említette, bejelentésnek kell tekinteni, s nyilván meg 

fogják nézni, hogy milyen állapotok uralkodnak. Ha lesz lehetőség, akkor megoldják a kérdéses 

útszakasz problémáit.  

Nem maradt más hátra, minthogy megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy elfogadják-e 

a beszámolót.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2227   Száma: 21.06.24/19/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Várnai Iván Nem MMM 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2227   Száma: 2021.06.24/19/0/A/KT 

 

24/2021. Kth. 
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A Halasi Városgazda Zrt. 2020. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 

részére a felmentvény megadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2020. 

évi éves beszámolóját 413.187 eFt mérlegfőösszeg mellett, 7.880 eFt eredménnyel 

elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy 

Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2020. évben munkáját a gazdasági 

társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 

3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

A felügyelőbizottság amikor átnézte, egy elírást talált, s ezt meg is jegyezte. Amikor leadják ezt 

a jelentést, az egyik dátumot, amit elírtak, ki fogják javítani. Annak megfelelően fogják majd az 

anyagot már leadni. Egy elírás történt, nyilvánvalóan a 2020-as beszámolóról van szó, ez 

egyértelmű. Köszönik, hogy ezt megjegyezték.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel együtt a felügyelőbizottság támogatta a beszámoló elfogadását. Valóban egy 

évszámelütést azt viszont észleltek.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Sajnos a tavalyi év minden tekintetben egy rendhagyó év volt, így a felügyelőbizottsági munka 

tekintetében is. Nem tudtak olyan rendszerességgel összeülni, mint előző években ez megszokott 

volt. Amikor erre alkalom adódott és a járványügyi rendelkezések ezt lehetővé tették, azért 

megpróbáltak a feladatuknak eleget tenni. Ezen alkalomkor, ez tavaly egyszer volt, a kft. 

ügyvezetőjétől, Molnár Ferenctől minden tájékoztatást megkaptak a cég működését illetően. 

Ezúton is szeretné megköszönni a kft.-ben dolgozó minden egyes dolgozóinak, illetve az 

ügyvezető igazgató úrnak azt a munkát, amit az utóbbi években egyre nehezebb körülmények 

között és pénzügyi feltételek mellett produkálnak és biztosítva van ezeknek a lakásoknak még 

mindig a fűtés évről-évre. Ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra a beszámolót.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítést. További hozzászólás nem lát, a vitát lezárja és a beszámoló 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2228   Száma: 21.06.24/20/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2228   Száma: 2021.06.24/20/0/A/KT 

 

25/2021. Kth. 

A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 

Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 194.202 eFt mérlegfőösszeg mellett, 

522 eFt eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 

ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 

Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2020. évben munkáját a gazdasági 

társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 

3:117. §-ban foglalt felmentvényt megadja. 

 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiemelt fejlesztési területek kijelölése és településfejlesztési döntés 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Esetleg annyit mondjanak el, hogy mi ez a három ügy, amit érintenek. Az egyik a logisztikai 

terminál létesítése céljából kijelölt terület a Szegedi út és a vasút Átlós út közötti területen, a 

másik a dr. Nagy Mór utca, Hajnal utca sarkán egy új, várható lakóépület építése miatti terület, 

a harmadik pedig egy naperőmű építése a Kopolyai út mentén. Erről a három területről van 

szó, amit tartalmaz ez a mostani határozati javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2229   Száma: 21.06.24/21/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2229   Száma: 2021.06.24/21/0/A/KT 

 

26/2021. Kth. 

Kiemelt fejlesztési területek kijelölése és településfejlesztési döntés 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben lehatárolt területet 

(hatásterület) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja logisztikai terminál és annak 

elhelyezéséhez szükséges kapcsolódó területek kialakítása céljából. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 

napelempark kialakítása céljából a Kiskunhalas, 0153/16 hrsz.-ú ingatlant, és a napelempark 

elhelyezésére szolgáló övezet kialakításához szükséges, kapcsolódó ingatlanokat. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 4870, 4871/1, 4871/2 

és 4872 hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja többlakásos 

lakóépület, üzletek és garázsok kialakítása céljából. 

 

4. A Képviselő-testület jelen településfejlesztési döntésével a településrendezési eszközök 

módosítását szükségesnek tartja az 1.-3. pontban meghatározott beruházások megvalósítása 

érdekében. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti beruházások tervezésével, 

előkészítésével és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos tervezési 

szerződéseket megkösse, és az egyeztetési eljárásokat lefolytassa. 

 

Határidő: 2021. július 30. (a tervezési szerződések megkötésére) 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész, általa: tervezők és Bankós Róbert főépítészi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 



69 
 

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 131/2021. (VI.14.) számú Polgármesteri határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem járt bizottságok előtt. Ez is egy olyan téma, ami az utóbbi napokban került terítékre. Itt 

arról van szó, hogy ipari parki ingatlanértékesítéssel kapcsolatban vevőt szeretne módosítani 

a vevőjelöltjük. Ezt kellene átvezetni a döntésen. Egyébként a Majsai úton lévő ipari parkot 

érinti.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2230   Száma: 21.06.24/22/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2230   Száma: 2021.06.24/22/0/A/KT 

 

27/2021. Kth. 

A 131/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2021.(VI.14.) számú 

polgármesteri határozatot akként módosítja, a Kiskunhalas belterület 6028/11 hrsz alatti 

ingatlant Varga Líviu, a 6028/12 hrsz alatti ingatlant Vargáné Béda Erzsébet részére kívánja 

értékesíteni. 

A 131/2021. (VI.14.) számú polgármesteri határozat jelen módosításokkal nem érintett részei 

változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: vevők 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának, 

valamint Szervezeti és működési szabályzatának módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Egy kicsit még elébe megy a következő pontjuknak is. Itt a szervezeti struktúra változás miatt 

kerül a képviselő-testület elé ez az előterjesztés és majd a következő is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Feltette a bizottsági ülésen a kérdést vezető asszonynak, hogy van-e olyan probléma, amit nem 

tudtak megoldani az átszervezés kapcsán, de nem merült fel ilyen jellegű, úgyhogy 

megnyugtatta őket, hogy minden rendben ment.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2231   Száma: 21.06.24/23/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2231   Száma: 2021.06.24/23/0/A/KT 

 

28/2021. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és 

működési szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és működési 

szabályzatának módosításához a melléklet szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 2021. augusztus 1.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

-----Napirendi pont----- 

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának, valamint 

Szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 



73 
 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2232   Száma: 21.06.24/24/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2232   Száma: 2021.06.24/24/0/A/KT 

 

29/2021. Kth. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és 

működési szabályzatának módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunhalasi 

Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és működési szabályzatának 

módosításához a melléklet szerinti tartalommal.  

 

 

Határidő: 2021. augusztus 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Évente a testület elé kerül ez az előterjesztés is. Ez törvényi kötelezettség, mivel a fenntartó 

határozza meg mindig a következő nevelési évre az indítható iskolai osztályok, illetve óvodai 

csoportok számát.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2233   Száma: 21.06.24/25/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:31  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2233   Száma: 2021.06.24/25/0/A/KT 

 

30/2021. Kth. 

2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – engedélyezi, hogy 

a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Maci csoportjában a maximális 25 fős számított 

csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal átléphető legyen, továbbá az önkormányzat által fenntartott 

óvodai intézményekben az alábbi óvodai csoportszámok indítását engedélyezi a 2021/2022. 

nevelési évben: 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Óvoda 11 óvodai csoport  
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+2 bölcsődei csoport 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 1 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pirtói Vackor Óvoda 1 óvodai csoport  

 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Új változatban szerepel az előterjesztés, ugyanis a bizottsági ülésen volt egy javaslat. Reméli, 

hogy megfelel a módosítás annak, ami ott megfogalmazásra került. Úgy látja, hogy igen. Új 

verzióban került a képviselők elé most az előterjesztés, illetve a határozati javaslata.  

A közmeghallgatáson is esett szó erről a napirendi pontról, hogy tulajdonképpen bevonnák 

ezeknek a kérdésnek a kezelésébe a zöld egyesületeiket, a városban működő civileket és velük 

egyetértésben és közösen döntenének arról, hogy hol, milyen beavatkozásra van szükség. 

Igyekeznek ezzel elejét venni olyan vitáknak, amelyek gyakorlatilag mérgezhetnék a közöttük 

lévő viszonyt. Az lenne a jó és az egészséges, ha valóban megmaradhatna a városnak ez a 

nagyon szép zöld arculata és ezzel együtt egy jó és ütemes fejlődésnek lehetnének részesei a 

jövőben is. Ebben a reményben, bízik benne, hogy ezt a mostani előterjesztést is úgy tudják 

majd kezelni, hogy egyfajta jelzés arról, hogy milyen problémákkal kell foglalkozniuk közösen. 

Remélik, hogy ezekre a kérdésekre is tudnak megnyugtató válaszokat találni a jövőben.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Csak annyit szeretne, hogy a református gimnázium mögötti területen az a fakivágás borzasztó 

felháborodást váltott ki a városban. Egy ilyen előterjesztés, ami most készült, s ennek alapul 

vételével a lakosság tájékoztatása, azokkal a szervekkel való együttműködés, civil 

szervezetekkel való együttműködés, amelyek ebben a témakörben érintettek lehetnek, elejét 

lehet venni az olyan felháborodásnak, mint ami abban az utcában történt. Remélik, hogy 

harmonikusabb kapcsolat alakul ki a zöldterület védése, megóvása és esetleg szükséges 

változtatása miatt a lakosság és az önkormányzat között.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nincs közöttük vita, erre fognak törekedni ők is a jövőben, hogy a lehető legszélesebb körben 

tudjanak tájékoztatást adni arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak és hol, s hogy miképpen. 

Hogy ne meglepetésként jöjjön le az, ha gyakorlatilag kerékpárutat építenek, akkor az hol fog 

történni és milyen beavatkozások szükségesek hozzá. Ezekről valóban mélyebb tájékoztatást 

kell adniuk, mert több soron járt a kerékpárút kérdés ennél az asztalnál is. Nem gondolta sajnos 

egyikük sem, hogy ebből ekkora felháborodás és probléma keveredhet. Azt tudja mondani, hogy 

jobban koncentrálni fognak erre a tájékoztatási oldalra. Megértették ezt a kérést. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

A környezetüket és értékeiket, az örökségüket védő civil szervezetek közreműködésével 

tárgyalták a pénzügyi bizottságon ezt az ügyet. Vélhetően teljesen jogosan szólaltak ők is fel. 

Köszöni szépen azt a módosítást, amit ott akkor velük egyetértésben elfogadtak. Bekerült a 

határozati javaslat harmadik pontjába, ami arról szól, hogy a kivágás előtt a döntésbe bevont 

civil szervezetekkel külön egyeztetés szükséges. Ez nagyon fontos volt, úgyhogy köszönik szépen. 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Csak megerősíteni szeretné Polgármester úr kijelentését. Halas egy szép, zöld város, rengeteg 

fával és rengeteg zöld övezettel. A határozati javaslatban van, ha kivágnak fát, akkor újat kell 

ültetni. Ez nagyon helyes, hiszen elég sok csoportot hoz hetente, kéthetente Kiskunhalasra és 

mindenki azt mondja, hogy milyen gyönyörű zöld a város. Erre büszke, hogy igenis azt mondják, 

szép ez a város.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2234   Száma: 21.06.24/26/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2234   Száma: 2021.06.24/26/0/A/KT 

 

31/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a mindenkori főkertészt, 

hogy a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról vezessen 

naprakész listát, illetve készítsen erről beszámolót, melyet legalább fél éves 

rendszerességgel Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt 

tárgyalásra. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tekintettel a költségvetés adta 

lehetőségekre, veszélyességi sorrend szerint folyamatosan gondoskodik a veszélyes fák 

leváltásához és pótlásához szükséges forrás biztosításáról. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 

az I. sz. mellékletben szereplő veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti kivágásukhoz 

azzal a kikötéssel, hogy az egyes fák kezelése, vagy kivágása előtt a döntésbe bevont civil 
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szervezetekkel külön egyeztetés szükséges, illetve a kivágást követő egy éven belül a 

mindenkori főkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Mongyi Marianna, elnök, Zöld Híd Környezetvédők Egyesülete  

(6400 Kiskunhalas, Mérleg utca 3.) 

Pajor Zoltán, elnök, Hazatalálás Baráti Kör Egyesület 

(6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 16. III./16.) 

Greguss Viktor főkertész 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

27 

 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt minden évben az önkormányzati társulás beszámol alapvetően. Egy nagy KEOP-os 

pályázatot vitt véghez a társulás, melynek eredményeképpen a kiskunhalasi gyűjtőkörzetben két 

új gépjármű került beüzemelésre még 2019. szeptemberében. Ennek a pályázatnak a folytatása 

egyéb gyűjtőterületeken még zajlott. Gyakorlatilag ezt a tevékenységet folytatta a társulás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2235   Száma: 21.06.24/27/0/A/KT 
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Ideje: 2021 június 24 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2235   Száma: 2021.06.24/27/0/A/KT 

 

32/2021. Kth. 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. 

évi működéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről szóló, melléklet szerinti 

beszámolót tudomásul vette. 

 

Határidő: 2021. június 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bedő Tamás Társulási Tanács Elnöke,  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, 

továbbá az Önkormányzat által alapított alapítványok 2020-2021. évi uniós- és hazai forrásból 

megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Maga volt az egyik, aki indukálta ennek a beszámolónak a létét. Nagyon örül neki, hogy ilyen 

gazdag beszámolóval tudtak most a képviselő-testület elé járulni. Bízik benne, hogy mindenki 

nagy örömmel forgatta ezeket a lapokat, hogy milyen szép és sok beruházás zajlik, zajlott az 

elmúlt időszakban a városukban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Itt az utolsó napirendek felé közeledve érkeztek el ehhez a mostanihoz, ami véleménye szerint 

az egyik legfontosabb talán a mai testületi ülésen, hiszen itt van összefoglalva és rendszerbe 

foglalva mindaz a pályázati kör, amely az elmúlt időszakban Kiskunhalason elindult. Ha 

visszagondolnak azokra az évekre, amikor még a baloldal vezette Halast, nem nagyon emlékszik 

olyan időszakra, amikor negyvenhárom ilyen fejlesztési pontot lehetett volna egy előterjesztésbe 

összerakni. Jó esetben egyet, kettőt, ahogy így visszaemlékszik, évente történt városukban. Az, 

hogy most ez ennyire magas számban látható, ez mindenféleképpen egy óriási eredmény a város 

szempontjából és a város lakóinak szempontjából. Azon túl, hogy nagyon sok fejlesztés megy a 

városban, további két dologra szeretné a figyelmet felhívni az előterjesztés kapcsán. Az egyik 

az, hogy szinte minden fejlesztésük olyan, hogy a támogatási intenzitása 100 %. Van persze 
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olyan is, ahol ettől kevesebb, de ezek vannak kisebb számban. Ez pedig azt jelenti, hogy 

nyilvánvalóan a város saját forrásából nem kell, hogy ezekre a pályázatokra forrást biztosítson. 

A másik pedig az, hogy szerteágazó témákban történnek a fejlesztések. Azt mondhatják, hogy 

lényegében a város működésének, életének minden szegmense képviselve van, hiszen láthatnak 

itt ipari park fejlesztést, turisztikai fejlesztéseket, csapadékvíz-elvezetési problémák 

megoldását, kerékpárút építést, a régóta várt autóbuszpályaudvar felújítását, energetikai 

fejlesztéseket, a szintén évtizedek óta várt fürdőfejlesztést, s az ahhoz köthető, Csetényi parkban 

zajló turisztikai attrakció fejlesztése, valamint a külterületi utak fejlesztése és még hosszan 

sorolhatná. Összességében annyit tud mondani, hogy ez egy rendkívül jó út, amelyen a város 

most halad.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Csak egy dolgot szeretne mondani. Amit dr. Skribanek úr mond, hogy ez a város csak Fidesz 

által működik, egyenesen vissza kell utasítani. Hogy baloldali városvezetés alatt Kiskunhalason 

nem történt semmi, vagy alig történt valami, ez egyszerűen nem igaz.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem vitatkozna ezen, hogy mi volt. Most már több, mint hét-nyolc éve. Véleménye szerint az 

nagyon nagy öröm és boldogság, hogy ez a pályázatokról szóló beszámoló tényleg ennyire 

gazdag. Nekik leginkább arra kell koncentrálni, hogy a jövőben fenn tudják tartani ezt az 

ütemet. Nyilván ebből a beszámolóból futni fognak kifelé azok a projektek, amelyek már a 

fenntartási időszakukon túllesznek és kilépnek abból. Önmagától ez a szám elkezd csökkenni, 

hacsak nem lesznek eléggé ügyesek és nem tudják fenntartani ezt a szintet. Ezen kell, hogy 

dolgozzanak, hogy ez rendben legyen. Azt mondja, erre koncentrálják az energiáikat.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2236   Száma: 21.06.24/28/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2236   Száma: 2021.06.24/28/0/A/KT 

 

33/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 

Önkormányzat által alapított alapítványok 2020-2021. évi uniós- és hazai forrásból 

megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2020-

2021. évi pályázatairól szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Rendkívül szerteágazó és hihetetlen mértékű anyagról van szó. Végig próbált úgy élni ezzel a 

helyzettel, hogy csak a legszükségesebb mértékben hozzanak döntéseket. Nagyon sok olyan 

rendeletmódosítást, amelyet szerettek volna már, s tulajdonképpen be volt töltve a csőbe, 

elkészítették már a szakemberek, nem fogadták el ilyen polgármesteri határozattal, hanem 

megvárták azt, hogy a képviselő-testület újra dolgozhasson. Ezeket gyakorlatilag a szeptemberi 

időszakra készítették elő. Viszonylag gyorsan jött most a júniusi lehetőség, hogy megindíthatták 

a működést. Ide most csak azokat a döntéseket hozták be, amelyek a legszükségesebbek voltak. 

Ezzel együtt is arra készülnek, hogy a nyárban lehetőleg a képviselőket hagyják pihenni is egy 

kicsit. Nyilvánvalóan mindenki dolgozott az elmúlt időszakban és a nyár ennek a lehetősége. 

Nem terveznek ma még rendkívüli testületi ülést a következő időszakban. Amennyiben szükséges 

lesz, akkor természetesen fogják keresni a képviselőket. A beszámoló sok döntést tartalmaz. 

Ezeket ahogy meghozták, feltöltötték a honlapra. Ott automatikusan megismerhető volt. Aki 

folyamatában követte, annak nyilván nem egy átláthatatlan rengeteg, de így egyben megismerni 

nem egy kis feladat. Több, mint 1400 oldalról van szó, amelyet át kell olvasnia annak, aki 

szeretné egyszerre végigolvasni ezt a beszámolót, vagy az ehhez tartozó háttérdokumentumokat. 

Ez egy komoly anyaggá fejlődött. Azt kell mondania, hogy igyekeztek maximálisan 

visszafogottak lenni. Ez azt is jelenti, hogy a következő időszakban lesz munkájuk és fognak 

idehozni olyan kérdéseket, amelyek izgalmasak lesznek. Ezt tudja csak ígérni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2237   Száma: 21.06.24/29/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2237   Száma: 2021.06.24/29/0/A/KT 

 

34/2021. Kth. 

Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 47-100/2020. 

számú, illetve 1-132/2021. polgármesteri határozatait, valamint 26/2020. (XI.19.), 27/2020. 

(XI.30.), 28/2020. (XI.30.), 2/2021. (II.5.), 4/2021. (IV.29.), 5/2021. (IV.29.), 6/2021. (V.10.), 

9/2021. (VI.3.), 11/2021. (VI.9.) módosító rendeleteit megvizsgálta és változatlan formában 

hatályban tartja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 1/2021. (I.22.) 

önkormányzati rendeletet – amely 2021. december 31. napján hatályát veszti –, valamint a 

3/2021. (II.24.) -10/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelettel módosított - önkormányzati 

rendeletet, illetve a 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta és egyetértését 

adja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

-----Napirendi pont----- 

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

(Válaszol Harkai Péter képviselő kérdésére, aki nem kapcsolta be a mikrofonját.) 

 

Nincs. Visszafizették és most nincs. Úgy általánosságban, ha szabad egy gondolatot, akkor erre 

rátértek. Egy kis képet adna erről az ügyről. A költségvetésük megalkotásakor nagyon 

visszafogottnak kellett lenniük, hiszen ez az iparűzési adó felezés azért egy komoly 

visszafogottságot igényel az önkormányzattól a tervezés tekintetében. Itt mind a civil 

szervezetek, mind a sportegyesületek irányába nyújtott támogatásokról le kellett, hogy 

mondjanak az idei év tekintetében. Ebbe beleesett a kézilabda egyesületnek adott 

visszatérítendő támogatás is. Emiatt ezt februárban egyértelműen nem tudták teljesíteni. Most 

az utóbbi időben is voltak tárgyalások az egyesülettel. Megpróbálnak nekik más módokon 

segítséget nyújtani. Vannak olyan finanszírozási lehetőséget, nem önkormányzatiak, amelyek a 

látvány csapatsportra alkalmas egyesületek számára nyitottak. Azzal talán majd tudnak rajtuk 

is segíteni. Egyébként egy valóban nagyon visszafogott és csak a kötelező feladatokra 

koncentráló költségvetésük van most érvényben. Ezt próbálják most meg végrehajtani. Azt tudja 

elmondani, hogy alapvetően a mostani állapot szerint a visszafogott tervezéssel megtervezett 

bevételeik teljesültek időarányosan. Nem is a márciustól félt nagyon, hanem inkább majd a 

szeptemberi adófeltöltés lesz az, ami komolyabb kérdéseket vet föl. Bízik benne, hogy a 

kiskunhalasi vállalkozások túlélték és jól viselték a válságot, s nem lesznek komolyabb gondjaik, 

mert akkor nekik sem lesznek komolyabb gondjaik. Áttételesen ők is érzik az ő fájdalmukat. 

Bízzanak benne, hogy erősen jönnek ki ebből a mostani viharból ők is. Ennyit tudna ebben a 

témában, hogy egy kicsit messzebbről is megvilágítsa. Ezért nem szerepelt benne ez a tétel, mert 

jelen pillanatban ez nem létezik.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 2238   Száma: 21.06.24/30/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 24 16:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2238   Száma: 2021.06.24/30/0/A/KT 

 

35/2021. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló 2020. november és december havi, illetve 2021. januárjától júniusig 

terjedő időszakra szóló beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A mai napon képviselői interpellációra nem jelentkezett képviselő, így ez azt is jelenti egyben, 

hogy a mai munkájuk végére érkeztek. Mindenkinek köszöni az aktív részvételt és hogy nagyon 

komoly beszámolókat hallgathattak végig. Ehhez azért kellett türelem és kitartás is, hogy végig 

koncentráltak maradjanak. Köszöni szépen a részvételt. Tényleg azt tudja ígérni, hogy 

remélhetőleg feleslegesen nem fogja a nyarát senkinek szétvágni. Remélik, hogy csak akkor kell 

találkozniuk, ha valami nagyon égető lesz, egyébként pedig szeptemberre készülnek a következő 

normál ütemű képviselő-testületi ülésre. Bízik benne, hogy ott már ilyen járványproblémák nem 

lépnek közbe és tudnak dolgozni tovább ebben a megszokott munkarendben. Köszöni 

mégegyszer mindenkinek, további szép napot kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Kollárné dr. Lengyel Linda :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

  

 (:Harkai Péter :)     (:Stírné Prikidánovics Tímea :) 

 

 

 

 

 

 


