
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. szeptember 30-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

Rendeletek száma:12-14. 

Határozatok száma: 64-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20210930\2021 szeptember 30 001.NAPLO 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

Ülés ideje: 2021.09.30.        13:00 

 

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.  

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.  

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Harkai Péter 1  MMM 

2. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(2 fő 13,33 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
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Tóth Péter    városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor    közművelődési referens 

Baics Tamás    környezetvédelmi referens 

dr. Vaslóczki Ferenc   kapitányságvezető 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Szabadi István képviselőket.  

 

A mai napon zárt ülés nem volt.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS  

 

(Nem jelentkezett felszólalásra egy képviselő sem az ülés előtt.) 

 

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.  

 

(Időközben megérkezett Juhász György önkormányzati képviselő is.)  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az előzetesen megküldött napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2272   Száma: 21.09.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 
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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 

 

     

2272   Száma: 2021.09.30/0/0/A/KT 

 

64/2021. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-i ülésére kiküldött 

meghívóval megegyezően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 Napirend tárgya: 

 

 

Napirend 

előadója: 

1.  Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) Fülöp Róbert 
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önkormányzati rendelet módosítása polgármester 

 

3.  A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról szóló pályázat benyújtása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. között kötendő Közművelődési megállapodás elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

   

8.  Megállapodás megszüntetése a Cinema Szeged Kft-vel Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Tulajdonosi hozzájárulás a Jape Vadász Kft. részére Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Feladat-ellátási szerződés módosítás feladat-ellátás változás miatt dr. 

Kovács Enikő Éva háziorvossal 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Ellátási Szerződés Módosításának megszüntetése feladat-ellátás 

megszűnése miatt dr. Vágó Éva orvossal 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Beszámoló a polgármester I. félévben átruházott hatáskörben hozott 

határozatairól 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Az óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai 

munkájának fenntartói értékelése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Úttársulat megalakítása a Karacs Teréz utcában Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Tulajdonosi hozzájárulás a Szilády RFC-nek épületek létesítéséhez a 

Bundzsák Dezső Sportközpontban 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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19.  A 79/2021.(IV.29.) polgármesteri határozat módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 

tevékenységéről szóló, 2020. évi beszámolójának elfogadása, valamint a 

Közszolgáltatási Szerződésének hosszabbítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2020. évi ellátásáról Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.      Tájékoztató Kiskunhalas Város 2020. évi környezeti állapotértékeléséről Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság I. félévben átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság I. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

I. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és 

javaslatok megvizsgálásáról 

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: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról 

 

Előterjesztés írásban mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni Alezredes úrnak a részvételt. Arra kéri, hogy a tavalyi évről egy rövid összefoglalót 

tartson a képviselő-testület számára.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

Köszönt mindenkit. Talán elcsépeltnek hat, de ezen a fórumon is szeretné kihangsúlyozni, hogy 

a koronavírus elleni védekezés jegyében telt a rendőrkapitányság életében. Ennek egy része 

nyilván az állomány védelme, egy másik része pedig a lakosság védelme volt. Abszolút 

meghatározó volt a karanténkötelezettség betartatása és a szükséges óvintézkedések 

betartatása a lakosság körében. Mint mondta, ez egészen újraszabta és a régi medréből 

kibillentette a kapitányság megszokott életét. Összességében azt mondhatja, hogy az a 

bezártság és elszigetelődés, amelyet a pandémia magával hozott, ez jól tetten érhető volt a 

lakosság életében, esetenként a viselkedésében. Ez a fajta bezártság alóli felszabadulás 

időnként, vagy a felgyülemlett feszültség időnként indulatokat generált, amelyek jelentkeznek a 

testi sértések és a garázda jellegű magatartások számában. Ezen bűncselekményekkel 

összefüggésben tapasztalhatnak némi emelkedést. Egyébiránt, ha a Kiskunhalas városában 

megvalósult összes bűncselekményt vizsgálják, ami 704, elmondhatják, hogy ez egy tízéves 

kitekintésben egy kifejezetten jó adatnak tekinthető, hiszen ez a harmadik legjobb a 2010-2020 

közötti időszakban. Az összbűncselekményen belül alapvetően meghatározó, ez mindig is így 

volt, a lopások számának alakulása. Ez 328 esetben történt, ami kismértékű emelkedést jelent a 

megelőző évhez képest. Azt mindenképpen szeretné hangsúlyozni, hogy a Kiskunhalas 

városában történt közterületi kamerafejlesztésekkel összefüggésben a lopások és jellemző 

vagyon elleni bűncselekmények kiszorultak a városból. Ezek a bűncselekményformák 

legjellemzőbben ma már a város külterületein valósulnak meg. Egyébiránt a lakásbetörések 

terén ugyanez a tendencia érvényesül, ahol egyébként egy csökkenést látnak. Volt egy 

terelőhatása a köztéri kamerafejlesztésnek a város belterületeiről a külterületek irányába. Ezért 

is tartják nagyon fontosnak és szükségesnek, hogy ezekre a területekre is képesek legyenek 

megfelelő rendőri erőt juttatni. Ezért is tartják nagyon fontosnak a közterület-felügyelettel és a 

mezőőrséggel való szoros együttműködést. 

Visszatérve a bűnügyi helyzetükre, a rablások terén látnak egy elég markáns emelkedést, ami 

azt jelenti, hogy a megvalósult 11 ilyen bűncselekmény kifejezetten magas értéknek tekinthető. 

Tízéves viszonylatban is abszolút kiemelkedő, utoljára 2010-ben történt ilyen sok rablás 

bűncselekmény. Ami mindenképpen pozitívum, hogy az összes elkövetővel szemben kollégái 

sikeresek voltak, mindenkit sikerült elfogni és őrizetbe venni. Ha a nyomozáseredményességet 

vizsgálják, úgy az összes bűncselekményt tekintve ez 75,7 %, ami véleménye szerint tisztességes 

eredménynek tekinthető. A lopások terén volt egy eredményességcsökkenésük, ami 56 %-os. Ez 

egyébként összevág a bagatell lopások körében látható eredményességükkel is. Mint mondta, e 

bűncselekmény kategória kiszorulni látszik a város belterületeiről, ami azt jelenti, hogy 

infrastruktúrával kevésbé ellátott külterületi részeken jóval nehezebb a lopások felderítése. 

Nagyon sok esetben azt is látják, hogy az ingatlantulajdonosok, vagy éppen az ingóságok 

tulajdonosai részéről rendkívül nagyfokú a körültekintés hiánya. Tehát nem tesznek meg 

semmilyen óvintézkedést sokszor annak érdekében, hogy az ingatlanjukat, vagy ingóságukat 

biztonságban tudják, vagy helyezzék.  

Egyébként a tulajdon elleni szabálysértésekre áttérve ez azt jelenti, hogy 148 50 ezer Ft-ot el 

nem érő értékhatárú, jellemzően lopás szabálysértés történt a városban az elmúlt esztendőben. 

Ebből 38 eset történt a boltokban. Nyilván ezekben esetekben tudják, ki az elkövető, hiszen őket 

a biztonsági szolgálat jellemzően a boltokban tetten éri. Ezért ezen eseteket nem számolva 

mondják azt, hogy 110 ismeretlen lopásban tudtak elérni 50 %-ot meghaladó eredményességet. 
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Azt gondolja, hogy ez is egy kifejezetten jó eredmény, hiszen ezek nagyon gyakran tényleg 

egészen apró-cseprő dolgokat jelentenek, virágokat, tujafákat, egy-egy kerékpárt, vagy 

öntözőslagot. Ilyen nagyon egyszerű dolgok ezek. Ezeknek a felderítése tényleg nagyon sokszor 

rendkívüli erőfeszítést igényel.  

A kábítószerhelyzet: A kábítószerhelyzet kapcsán elért eredményeiket rendre közzéteszik a 

médiában, mert szeretnének ezzel is üzenni azoknak, akik ezzel élnek, vagy ezzel foglalkoznak, 

illetve ebből élnek, hogy ez nem egy megtérülő foglalkozás Kiskunhalason. Az elmúlt 

esztendőben egy széleskörű feldolgozótevékenységet követően sikerült a kapitányság által 

felügyelt három járás mindegyikében egy összehangolt ellenőrzést végrehajtaniuk. Összesen tíz 

helyszínen voltak házat kutatni és kilenc embert vettek őrizetbe. Ezen ügy továbbéléseként az 

idei esztendőben a nyár folyamán, illetve a nyár végén is további négy embert vettek őrizetbe, 

amely személyek kábítószerterjesztéssel foglalkoztak. Ezzel azt szeretné mondani és utalna 

vissza az elmúlt beszámolókban elmondottakra, azt gondolják, hogy a fogyasztói igény, a 

kereseti oldal továbbra is stabilan megvan. Az is bizonyosan igaz, hogy van egy stabil kör, aki 

törekszik ezen igény kielégítésére. Ők megtesznek mindent annak érdekében, hogy ezt a kínálati 

oldalt kordában tartsák és a terjesztőket kivonják a forgalomból. Nyilvánvalóan érdemi hatást 

nem fejt ki a fogyasztói társadalomra. Annak érdekében, hogy a fogyasztói igényt csökkentsék, 

inkább úgy fogalmazna, hogy megóvják a fiatal generációkat ettől, aktív megelőző munkát 

folytatnak, aminek a múlt héten volt egy állomása itt a városi moziban. Köszöni minden 

iskolavezetőnek ezúton is a támogatását. Közel négyszáz felsős diáknak tartottak megelőző 

előadást kortárs fiatalokkal kábítószertémában, cyber bullying -tehát online zaklatás- 

témájában, ami abszolút időszerű kihívások az ő életükben. Visszakanyarodva a 

kábítószerhelyzethez, azt gondolja, hogy sikerült egy kis lépést tenniük előre a tekintetben, hogy 

jóval több terjesztőt vontak ellenőrzés alá, mint korábban bármikor. Azt gondolja, hogy ez 

bizonyosan érzékelhető terjesztői körökben. Azt is gondolja, hogy bizonyosan lesznek olyan 

jelentkezők, akik ezt az igényt ki fogják elégíteni, hiszen ebben jelentékeny anyagi haszonra 

lehet szert tenni. Egyébiránt abban is biztos, hogy a fogyasztói igény ezáltal nem fog érdemben 

csökkenni. Nekik ez egy olyan kihívás, amit szűnni nem akaróan kell tenniük és végezniük, 

hiszen mindenki közös érdeke, hogy megóvják a jövő generációit ettől a fajta fenyegetéstől. 

Áttérve a közlekedésbiztonságra, azt mondhatja, hogy elég markáns csökkenés volt a személyi 

sérüléssel járó közlekedési balesetek számában. 37-re csökkent a korábbi 54-ről a súlyosan 

megsérültek száma. Ezen túlmenően további 142 esetben történt személyi sérüléssel nem járó 

közlekedési baleset a városban. Ezekben a baleseti körökben összesen 6 ittas okozóval 

találkoztak. Az ittas okozási arány, ha ezt kitekintve, több évre visszamenőleg vizsgálják, azt 

mondhatják, hogy itt Kiskunhalason a 15 % környékén volt jellemző, ami azt jelenti, hogy száz 

balesetből tizenötöt okoztak ittasan a járművezetők jellemzően. Büszkén jelentheti, hogy a 

tavalyi évet is rekord alacsony ittas okozási aránnyal zárta az illetékességi terület. Az idei évben 

a 6 %-os okozási arány alatt vannak. Ilyen talán sosem volt még, nemcsak Kiskunhalason, de 

egész Bács-Kiskun megyében sem. Nagyon sokat tesznek azért, hogy ez így is maradjon. 

Ezen túlmenően, ha hangsúlyokat kellene kijelölni a közlekedés terén, akkor azt mondaná, hogy 

a gyalogosok védelme. Ez hangsúlyosan jelenti az iskolások védelmét is az iskolakezdési 

időszakban. Ilyen fontos beavatkozási pontjuk az agresszív vezetők kiszűrése. Erre külön 

járműveket tartanak fenn, hogy menet közben elkövetett szabályszegőket, szabálysértőket 

kiszűrjék a forgalomból, annak érdekében, hogy ne lehessen azzal érdemi előnyt szerezni azzal, 

hogy valaki „pofátlan”. Nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy egy jó értelemben vett 

sebességmenedzsmentet valósítsanak meg, ami azt jelenti, hogy alkalmanként, erre az idei 

évben és tavaly is több példa volt, megyehatárokon átnyúló sebességellenőrző akciókat 

szerveznek Csongrád-Csanád megye, illetőleg Tolna és Baranya megye bevonásával. 

Motorosrendőrökkel, légitámogatással szűrik ki a gyorshajtókat, illetve az agresszív 

járművezetőket. Ennek is híre van. Bízik benne, hogy nemcsak híre, hanem eredménye is van. 
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Nyilván ez a beszámoló az elmúlt esztendőről szól, de az idei évben is látszódnak már az 

eredmények. Azt is el kell mondania, hogy soha nem zárt a kapitányság annyira jó évet 

közlekedésbiztonsági szempontból, mint a tavalyi év volt. Ez nyilván az egész területet jelenti, 

nemcsak Kiskunhalast. Úgy gondolja, hogy az elvégzett munka és a belefektetett erőfeszítés 

meghozni látszik a gyümölcsét a terület közlekedési morálja terén.  

Még egy ilyen másik bevetési területük az ittasság kérdése, amiről már beszélt. Ezen a téren, 

aminek nagyon örülnek, hogy az ügyészség és a járásbíróság is abszolút partner velük és velük 

együtt harcol a jelenség ellen. Most legutóbb talán szeptember elején egyszerre öt ittas vezetőt 

állítottak bíróság elé közösen az ügyészséggel és a bírósággal. Annak azért van egy 

pszichológiai hatása, amikor egyszerre öt ittas vezető áll a bíróság előtt. Továbbra is 

ragaszkodni fognak ehhez, hogy legyen egy ilyen gyakorlat. Igenis lássák az elkövetők, lássa a 

közösség, legyen ennek híre a médiában, hogy nem lehet ittasan vezetni Kiskunhalason.  

Még egy újdonság, ami egy új elem a közlekedésbiztonság terén, ez pedig a járművezetéstől 

eltiltott személyekkel szembeni jóval markánsabb fellépés. Őket most már minden esetben 

őrizetbe veszik és azonnal bíróság elé állítják, bízva abban, hogy az, aki valamilyen módon 

korábban már renitens volt a közlekedésbiztonság terén, az ne akarjon mégegyszer gépkocsiba 

ülni, úgy, hogy erre nincsen engedélye. Bíznak benne, hogy az a fajta kedvező bírósági 

gyakorlat és ügyészségi támogatás, ami már az övék, ez meg fog maradni. Azt gondolja, hogy 

egy újabb fontos lépést tesznek a közlekedésbiztonság megerősítése érdekében.  

Közterületek rendjéről néhány gondolat és ígéri, hamarosan befejezi. A pandémia alapvetően 

meghatározta a közterületen szolgálatot teljesítő kollégái elmúlt évi tevékenységét, ahogy ezt 

már a bevezetőben is mondta már. Ezzel összefüggésben nyilván szükségképpen jelentkezett 

elvonás, szükségképpen átstrukturálta a munkájukat, hiszen tulajdonképpen a munkájuk 

dandárját jelentette az, hogy a karanténkötelezettséget ellenőrizniük kellett. Aki ennek nem tett 

eleget, azokat pedig a közterületről el kellett távolítaniuk és bírságolniuk kellett. Ez egy abszolút 

új elem volt, s egészen extrém méretű terhelést jelentett. Szerencsére elmúlt. Továbbélése ennek 

még annyiban van, hogy akit ezért bírságoltak, a velük szemben kiszabott bírságok meg nem 

fizetése miatt az elővezetések száma magasan megemelkedett. Ezeket még utókezelni kell, de 

szépen lassan ennek is a végére érnek. Összesen Kiskunhalason 1300 fővel szemben szabtak ki 

helyszíni bírságot és 814 fővel szemben tettek szabálysértési feljelentést. Ezen túlmenően még 

több, mint ezer esetben alkalmaztak biztonsági öv viselés elmulasztása miatt közigazgatási 

bírságolást, de ez nincs lebontva kiskunhalasi szintre, ezt nem követik nyomon, csak 

kapitánysági összes számot tud mondani. Ez is abszolút hangsúlyos itt a városban. Azt gondolja, 

hogy egy rendkívül magas intézkedési aktivitás tapasztalható a városban, ez több, mint kétezer 

intézkedést jelent az elmúlt évben. Ez lakosságarányosan véleménye szerint egy egész magas 

szám.  

A rendezvényeket vizsgálva elmondhatják, hogy alapvetően elmaradtak a rendezvényeik, ezért 

aztán ezzel nem kellett foglalkozniuk. Így maradt energia és erő arra, hogy a 

karanténellenőrzéssel tudjanak foglalkozni. Nyilván, ha igény merül fel, mint eddig is, nyitva 

állnak a közösség minden aktivitására és közreműködnek erejüktől és lehetőségüktől függően, 

bár erre az elmúlt évben nem volt lehetőségük.  

Utolsó gondolatként az együttműködésről néhány szó: Azt hiszi és ezt bízvást mondhatja most 

már évek óta, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak Kiskunhalas Város Önkormányzatával, a 

polgármesteri hivatallal, abszolút közös gondolkodás és közös együtt mozgás, ami őket jellemzi. 

Ez ugyanúgy igaz a Kiskunhalasi Járási Ügyészségre, illetve a járásbíróságra is. Abszolút 

partnerség és együttműködés az, ami jól leírja az ő munkájukat. Engedjék meg, hogy külön 

kiemelje a közterület-felügyelet és a polgárőrség munkáját, akik rendkívül sokat tesznek, ez 

utóbbi esetben saját szabadságuk és szabadidejük terhére a közösség érdekében, a közösség 

biztonságáért. Ennyiben foglalta volna össze az elmúlt évi munkájukat és elmúlt évi 

eredményeiket. Köszöni, hogy meghallgatták. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszol.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik az összefoglalót.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Nagyon szépen köszöni ő is a beszámolót. Több kérdése lett volna, de a beszámolóban nagyon 

sok mindenre választ kapott, így rövidebb is lesz. Először is nagyon szépen köszönik azt a 

munkát, amit Kapitány úr és az egész kapitányság végez, hiszen a rend és a biztonság rendkívül 

fontos. Ha biztonságban érezhetik magukat, az leginkább az ő munkájukhoz köthető.  

Kiemelte, hogy a polgárőr szervezetekkel különösen jó a kapcsolat, úgy általában az összes 

többi rendvédelmi szervvel, ami nagyon jó és hathatós. Viszont olvasta a beszámolóban, hogy 

a közös szolgálatok száma csökkent. Nyilván azért, mert a járványügyi helyzet miatt kevesebb 

a rendezvény stb, amit lehetett is olvasni. Kizárólag csak ezekre vonatkozik a közös szolgálat, 

vagy lehet bővíteni, mivel a külterületeken nincsenek kamerák. Ha a rendezvények elmaradnak, 

nem lehet más közös szolgálatokat végezni? Ez az egyik kérdése. A járványügyi szabályok miatt 

megnövekedett, ahogy Kapitány úr is említette, a járványügyi szabályok be nem tartása miatt 

kirótt egyéb büntetések száma. Említette, hogy a ki nem fizetett bírságoknak következményei 

vannak, illetve ezek utánkövetése rendkívül fontos. Ez mennyire jellemző? Kifutott jogorvoslati 

határidő miatt történnek ezek meg, vagy szándékosan nem fizetik ki? Mi az utóélete zömében? 

Elzárást választanak, vagy közmunkát?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

A tavalyi esztendőben a koronavírus elleni védekezésnek egy tartóoszlopa volt az  is, hogy a 

saját állományuk reagálóképességét megőrizzék. Nagyon sok szervezet küzdött azzal, hogy meg 

tudja őrizni a működőképességét. Véleménye szerint a működőképesség megőrzése a rendőrség 

esetében a rendőrség esetében különösen is hangsúlyos és fontos tényező. Kifejezetten 

törekedtek arra, hacsak lehet, megőrizzék az állomány épségét és egészségét. Ennek egy olyan 

eleme is volt, hacsak lehetett, nem engedtek be az objektumba senkit és nem működtek együtt 

egy légtérben senkivel sem. A közös szolgálatok számának csökkenése, vagy alacsonyabb 

volumene mögött nyilvánvalóan van egy ilyen elhatározás. Azt kell mondania Képviselő úrnak, 

hogy még a kapitányságon belül is törekedtek arra, hogy Kiskunhalashoz, a székhelyhez képest 

a vidéki rendőrörsök állományát se engedték, hacsak nem volt olyan szükséges. Megkérték őket, 

hogy maradjanak a helyükön. Pontosan azért, hogy megpróbálják, amennyire csak lehet, 

visszaszorítani a tömeges fertőződés lehetőségét, vagy esélyét. Egyébként sikeresen ellenálltak. 

Visszakanyarodva a kérdéséhez, azért volt kevesebb közös szolgálat, mert nem akartak senkivel 

sem vállaltan és deklaráltan egy légtérben együtt mozogni. Ez nem jelenti azt, hogy nem 

működött volna a heti szintű koordináció, ami egyébként miden héten megvalósul mind a 

polgárőrség, mind a közterület-felügyelet, mind pedig a mezőőrség irányába. Ez egy létező és 

folyamatosan működő kapcsolat közöttük. Ennek a személyes formáját mellőzték az előző évben. 

Nyilvánvalóan ez a koronavírus járvány visszaszorulásával az idei év alapvetően második 

félévétől újraindult. Ez ügyben volt is egyeztetés itt a városházán. Kuris István László 

alpolgármester úr együttműködésével, vagy támogatásával, mentorálásával a közterület-

felügyelet és a rendőrség közötti szolgálatok erősítése megtörtént és ez ma is zajlik.  

A másik kérdésére visszautalva, a lakosság egy része úgy gondolta, hogy a vele szemben 

kiszabott, alkalmazott karanténszabályokat nem tartja be, vagy nem veszi figyelembe, vagy 
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figyelmen kívül hagyja, vagy a kijárási korlátozásoknak nem tesz eleget. A rendőrség velük 

szemben a szükséges és indokolt intézkedéseket megtette. Ezeknek az eseteknek a jelentős 

részében helyszíni bírságolás, vagy szabálysértési feljelentés formájában történt. Ugyanakkor 

jelentékeny számban voltak olyanok is, akik a velük szemben kiszabott szabálysértési, vagy 

helyszíni bírságot nem fizették meg. Ezért aztán a szabálysértési hatóságuk arra kényszerült, 

hogy ezen kiszabott szabálysértési bírságok megfizetését kikényszerítse. Ennek egy módja az 

elzárásra történő átváltoztatás. Ennek érdekében azt, aki nem teljesített, azt nekik fel kell 

kutatni, elő kellett vezetni. Ott és akkor, amikor ezt megkezdik, fel kell neki ajánlani a 

lehetőségét, hogy most még itt van lehetősége annak, hogy önként teljesítsen. Ha pedig ezt nem 

teszi, akkor szükségképpen őt büntetésvégrehajtási intézetbe kell szállítaniuk, hogy letöltse a 

vele szemben kiszabott bírságnak megfelelő időtartamú elzárását. Alapvetően ez a motiváció. 

Hogy milyen arányban választják az ügyfeleik, megmondja őszintén, most nem tudja 

megmondani. Jellemzően az szokott lenni a gyakorlat, hogy sokan kifizetik az utolsó pillanatban 

a bírság összegét.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Szeretné megköszönni ő is ezt a tartalmas beszámolót és megköszönni a munkatársainak is az 

elmúlt év munkáját.  

Ami a kérdést illeti, a szóbeli kiegészítésében nagy teret szentelt a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények kérdésének. A kábítószerterjesztők tekintetében úgy érzékelte, hogy vannak 

határozott, pozitív lépései a rendőrségnek, hogy ezt visszaszorítsa. Ő a másik oldalra kérdezne 

rá, a kábítószerfogyasztókra. Van-e arról adat és ha igen, akkor mit mutatnak a számok itt 

Kiskunhalason, ha néhány évet néznek -tíz évet említett az összstatisztikák terén-, mi látszik. A 

kábítószerfogyasztók száma stagnál, csökken, vagy emelkedik?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Ez egy nagyon nehéz kérdés, annál is inkább, mert nem tud rá válaszolni. Azt tudja Képviselő 

úrnak mondani, s ezek nem egzakt számok, amiért elnézését kéri. Azt érzik ők a 

munkatársaikkal, hogy aggasztó, bár ez sem biztos, hogy egy helyes megfogalmazás. Úgy 

fogalmazna, hogy valamilyen bódító hatású anyagot fogyasztók száma aggasztó. Ezek egy 

jelentős része nem kábítószer besorolású, hanem pszichoaktív anyagok. Nyilván van kábítószer 

is és van olyan anyag is, ami egyik sem az előzőek közül, hanem valamilyen vegyi anyag, amit 

a fogyasztók azért fogyasztanak, hogy bódultak legyenek. Nyilvánvalóan mindegyiknek van 

egészségkárosító hatása. Ez utóbbi kategóriának talán leginkább van. Ha nem haragszanak 

meg érte, ide idézné az EMMI kábítószerjelentését, ami azt mondja, hogy a nehéz 

szocioökonómiai körülmények között élő családokban a szerhasználat mintája, vagy a 

szerhasználat normatívvá vált a gyermekek irányába. Ez azt jelenti, hogy a nehéz helyzetű 

családokban a szerhasználó szülők szerhasználati mintája a gyerekek számára követendő 

példa, tehát normatív bevésődés. Ez az a jelenség, amit ő személy szerint a leginkább 

aggasztónak tart ebben az egész jelenséghalmazban, amit kábítószerhelyzetnek aposztrofálnak. 

Tudni illik, azzal a jelenséggel, hogy a gyermek a családban tanulja meg, hogy a problémáira, 

a kihívásaira a szülei szert használnak, aminek következtében valamilyen állapotba kerülnek. 

Ezzel a családot kiteszik egyfajta nélkülözésnek. Ezzel a mintával szemben borzalmasan nehéz 

véleménye szerint a társadalom bármely szeletéből érkező szervezetnek, személynek fellépni, 

kezdeni valamit, kezelni, vagy ezt átprogramozni. Ez az, ami miatt leginkább aggódik. Azt 

gondolja, hogy valóban bizonyosan nagyon sokan fogyasztanak kábítószert, vagy pszichoaktív 

anyagot, vagy valamilyen vegyi anyagot, de nem gondolja, hogy ez maghaladná azt a mértéket, 

ami ma Magyarországon egy nehéz helyzetben élő család, vagy közösség esetében magasabb, 
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vagy alacsonyabb volna. Egész egyszerűen ez véleménye szerint Magyarországon mindenütt 

jelen van, a szerhasználat, ami egyfajta divatját éli. Borzalmasan trendi ma fogyasztani. Ezt ők 

a fiataloktól hallják, ami ugyancsak aggasztó. Azt gondolja, hogy ez a jelenség abszolút jelen 

van, a szer abszolút elérhető és ami a leginkább veszélyes, hogy a fiatalok között tudott, ismert, 

trendi és otthonról hozott minta.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Ő is nagyon szépen köszöni a kapitányság összes dolgozójának és Kapitány úrnak is az éves 

munkáját, illetve ezt a beszámolót, amit elhozott eléjük. A beszámolót végigolvasva neki egy 

dolgon akadt meg a szeme, mégpedig a közterületi jelenléten. A lakosság biztonságérzetét 

leginkább az befolyásolja, hogy hány rendőrrel találkozik az utcán és milyen sűrűn vannak ezek 

a rendőrök. Ebből a számból, hogy a 2019. évhez képest a 2020-as évben számszerűleg és 

óraszámban mennyire esett vissza ez az adat, ennek a magyarázatára szeretne valamit hallani. 

Ez valami munkaátszervezés, szolgálatátszervezés miatt volt, vagy esetleg létszámhiány miatt 

adódott? Erre számítsanak továbbra is, vagy normalizálódni fog ez a helyzet?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Köszöni a kérdést. Kíváncsi volt rá, hogy elmegy-e, észreveszi-e valaki, de nem ment át. A 

magyarázata erre az, hogy talán emlékeznek rá, utalt arra, hogy a tavalyi esztendőben a 

koronavírusjárvány elleni védekezés alapvetően meghatározta szinte az egész évüket. ez azt 

jelenti, hogy a nyarat ide nem értve megállás nélkül foglalatoskodtak a karanténkötelezettség 

betartatásával, s azoknak az ellenőrzésével, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokat. Ezt 

ők elszámolni nem tudják úgy klasszikus közterületi óraként, munkaként, hanem ez egyfajta 

speciális tevékenység. A rendőr nyilván ott volt a közterületen, a munkáját végezte, de emiatt 

egy kicsit máshogyan került dokumentálásra.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László alpolgármester:  

 

Kapitányságvezető úrnak többiekhez csatlakozva szeretné megköszönni a munkáját, de 

kifejezetten a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatban, ahol szinte folyamatos és 

állandó Kapitány úr jelenléte, illetve Farkasné Wodring Zsuzsanna társelnök asszonynak is 

tolmácsolja köszönetüket.  

Emellett a másik témája a hajléktalanok témája. Sokat küzdenek és dolgoznak együtt. Most már 

nemcsak a rendőrség, a rendészeti szerveik, hanem a szociális ellátórendszer is becsatlakozik 

és mindent meg kíván adni azoknak, akik hajléktalanok, vagy hajléktalanként viselkednek, mert 

sajnos ilyen is van köztük, akinek családja van, aki otthonról érkezik reggel és este hazatér, de 

az ideje nagy részét szereti az utcán tölteni, illetve úgy viselkedni, hogy az szószerint másokat 

megrémiszt, megijeszt, illetve ügyes-bajos dolgait közterületen, szobor tövében, vagy éppen 

műemlékek tövében elvégezni. Nagyon bízik abban, hogy ez a fajta együttműködés, amit az 

elmúlt időszakban a hajléktalanokkal, illetve a hajléktalannak tűnő személyekkel szemben 

tudtak foganatosítani, záros határidőn belül meg tudják oldani majd ezt a problémát. Ebben 

szeretné ismét a segítségét kérni.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagyon köszöni ő is a beszámolóját. Két témát szeretne a figyelmébe ajánlani. A körzete régóta 
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küzd -lakó-pihenő övezetekről van szó- a fegyelmezetlenséggel. A szabálytalan áthajtás 

jellemző, abszolút jellemző a Kisfaludy, Vörösmarty utcában, s a sebességtúllépés. Úgy tűnik, 

hogy nem nagyon akar átmenni a közlekedésnek ez a fajta rendje, s ezzel előbb-utóbb valamit 

kellene kezdeni. Volt néhány baleset is, de alapvetően irritálja az embereket és az ottlakókat ez 

a fajta magatartás, aminek úgy tűnik nincs vége. Most az egyik lakóközösség egy táblát 

szervezett a saját költségén, amelyen az elemi szabályok rajta vannak. Három ilyen tábla került 

ki Kiskunhalason, a Kisfaludy utcában pedig fekvőrendőr építés van folyamatban. A rendőrség 

is kell hozzá és ezt szerette volna kérni.  

A másik, hogy köszöni ezt a hangot, amit most megütött a kábítószerügyben. Az őszinte 

szembenézés, ez egy nagyon új hang volt, amit hallott Kapitány úrtól, s ez reményt ad neki, hogy 

itt ebben a dologban valami lényegi fog történni. Továbbra is úgy érzi, hogy a kábítószerrel 

való visszaélés tényszámai nem jelenik meg ezekben a jelentésekben. A példa, amire hivatkozott, 

hogy volt egy összehangolt merítés, egy akció, annak az eredményessége meggyőző. Ha ebbe a 

mélységbe lemennek, akkor biztos, hogy találnak. Tisztelettel kérné az ilyen akciók 

megszervezésére és végrehajtására a továbbiakban is. Bizonyára készülnek is és ez nagyon 

fontos, mert ennek ilyen jellegű eredményessége van. Nyilvánvalóan a fogyasztói igényt azt 

támasztják, az egyértelmű. A fogyasztói igény azáltal is tud nőni, hogy büntetlenül maradnak 

azok, akik ezzel foglalkoznak igazából. Köszöni ezt az új hangot, mindenképpen gratulálni 

szeretne. Reméli, hogy ez a trend folytatódik hasonló eredményességgel. Nagyon nagy szükség 

van, a jövőjükről van szó.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólást nem lát. Esetleg van-e erre zárógondolata Kapitány úrnak.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

Talán csak annyi, hogy vette az igényt és figyelni fognak ezekre az övezetekre. A pszichoaktív 

helyzetükre figyelemmel az egy állandósult törekvésük, hogy a terjesztőkkel szemben, az igényt 

kielégítőkkel szemben legyen egy stabil rendőri fellépés. Nem felmentve magukat a munkájuk 

terhe és kötelezettsége alól, szükséges hangsúlyozni, hogy kifejezetten nehéz e 

bűncselekményeknek nem a tudása, hanem a bizonyíthatósága. A bizonyítás az, ami nagyon 

nehézkes és sokszor ütközik nehézségbe. Elképesztő méretű munka az, ami ehhez kapcsolódik. 

Ami egy kicsit őket aggodalommal tölti el, azt érzik, hogy ez tényleg egy szélmalomharc. Mint 

a mesebeli sárkány, akinek levágja a királyfi a fejét és hét másik nő helyébe. Ha kivonnak a 

piacról 1-2-5-10 terjesztőt, ennek az aktivitásuknak legfeljebb egy hónapig van valamifajta 

hatása. Utána megjelenik, mint a hidra másik feje, egy újabb személy, vagy személyek, akik azt 

a munkát tovább végzik. Ez aggasztó. A másik, amit mondott is Képviselő úrnak, ami leginkább 

aggasztja őket, az a normativitás, amit látnak már egészen kicsi korban. Egészen sokan élnek 

ezzel és ezzel a társadalmi jelenséggel ők rendészeti szervként nem tudnak megküzdeni, mert 

erre nincsenek módszerek és eszközök sem. Amit viszont a társadalom elvár tőlük, rájuk ró, a 

szakmai tisztesség, azt el kell végezni és el is fogják végezni. A terjesztőkkel szembeni fellépésre 

gondolt.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag a szavazás fog következni. Ő is egy mondattal csak csatlakozna a képviselőkhöz 

abban a gondolatban, hogy hálás szívvel köszönik azt a munkát, amit végeztek a városukért, a 

térségért. Jó egészséget, kitartást és sok erőt kívánnak a következő időszak kihívásaihoz. 

Mondhatná azt is, hogy kívánják, minél kevesebb dolguk legyen. Sajnos tudják azt, hogy így is, 
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úgy is lesz feladat. Azt gondolja, hogy ezt nagyon jó minőségben végzi el a kapitányság és 

tényleg csak köszönettel tartoznak neki és munkatársainak is. Köszönik szépen.  

A kapitányság beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2273   Száma: 21.09.30/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; 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 

 

     

2273   Száma: 2021.09.30/1/0/A/KT 

 

65/2021. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes, kapitányságvezető 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető ilyen értelemben először szerepel 

körükben, a nyár közepén vette át a feladatot. Bíznak benne, hogy az előterjesztés minőségében 

azt látják a képviselők is, hogy tulajdonképpen a munka töretlenül folyik és ugyanolyan jó 

minőségű anyagot kaphattak Zsolt által a kezükbe, mint amilyet megszokhattak a korábbi 

időszakban.  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Másodszor kerül módosításra idén az önkormányzati költségvetési rendelet. Ebbe beépítésre 

kerültek a polgármester saját hatáskörben hozott határozatai. Ezek a mellékletekben is 

szerepelnek és a szöveges előterjesztésben is láthatóak. Megküldésre került az előterjesztés a 

könyvvizsgálónak. Ezt a képviselők is láthatják. Ezeknek megfelelően kéri a módosítás 

elfogadását.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Igazából egy kiegészítés, de lehet, hogy egy kérdés is lenne. Rögtön az elején, 380 millió Ft-os 

pénzösszegnél a Kuruc vitézek tere névmeghatározásnál parkolók kialakítása van, amit ők 

előzetesen egyeztettek. Ott a tervek és az úthálózat, tehát a komplett útszakasz felújítását 
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takarják. Kicsit téves, ha ránéz, az első olvasatban, aki böngészi, hogy mire kerül majd 

elköltésre ez. Ott a távhő előtti útszakaszról van szó, nem a parkolók kialakításáról.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A projekt neve, ami így szerepelt házon belül, de valójában ez sokkal többet jelent annál, 

mintsem pusztán parkolókat takarna. Ez valóban gyakorlatilag az üzemanyagkúttól végig ez az 

útszakasz felújításra kerül. Új parkolók kerülnek kialakításra. Ugyanennek a projektnek, vagy 

tervezési programnak a része volt az óvoda melletti parkolók kialakítása is. Ez mind megfog 

valósulni ennek a programnak a keretéből. Köszöni a kiegészítést.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Itt szeretné megköszönni Polgármester úrnak, hogy amikor leültek beszélgetni, s szóba került, 

hogy melyek a fejlesztési területek a körzetében, ez egy pár évvel ezelőtt történt, akkor közös 

nevezőre jutottak abban, hogy egy tervet készíttessenek előre, hátha lesz olyan lehetőség, hogy 

beletegyék ennek az útszakasznak a felújítását és lám most sikerült. Mégegyszer köszöni azt a 

beszélgetést.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Örülnek, ha találnak rá forrást. Van sok megoldandó probléma még. Igyekeznek a többire is 

odaérni majd. További hozzászólás nem lát, így a vitát lezárja és a rendeletmódosítás 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2274   Száma: 21.09.30/2/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

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 

 

     

2274   Száma: 2021.09.30/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. pontja alapján az Ügyrendi 

és Szociális Bizottság,  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 3. 

melléklet 2.1.64. pontja alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 

3. melléklet 3.1.48. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai 

Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 

35.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 
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A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:8.797.566.179 Ft-ban 

b) költségvetési kiadások összegét:8.679.947.270 Ft-ban 

c) Bevételi főösszegét: 8.797.566.179 Ft-ban 

d) költségvetési bevételek összegét: 5.254.943.910 Ft-ban 

e) Költségvetési egyenleg (d-b) összegét: - 3.425.003.360 Ft-ban 

ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét:- 621.161.205 Ft-ban 

eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:- 2.803.842.155 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 

117.618.909 Ft-ban: 

a) működési célú finanszírozási kiadások: 89.542.909 Ft-ban 

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 28.076.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt): - 3.542.622.269 Ft-ban 

a) összesített hiány működési célú: - 710.704.114 Ft-ban 

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 2.831.918.155 Ft-ban 

állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

a) Hiány belső finanszírozása: 3.542.622.269 Ft-ban 

aa) Maradvány működési célú igénybevétele: 589.643.465 Ft 

ab) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 2.952.978.804Ft 

b) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft 

ba) Hitelfelvétel működési célú:0 Ft 

bb) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft  

(5) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.912.569.245 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

(1) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
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(4) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 18 órakor lép hatályba.” 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról szóló pályázat benyújtása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tenne csak hozzá, hogy minden évben van lehetősége az önkormányzatoknak a 

Belügyminisztérium felé benyújtani ezt a pályázatot. Általában be is szokták nyújtani és 

valamennyi forrást szoktak is kapni ezen. Úgy gondolja, hogy idei alkalommal is érdemes lesz 

élniük ezzel a lehetőséggel.  

 

 

-----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 

 

#: 2275   Száma: 21.09.30/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; 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 

 

     

2275   Száma: 2021.09.30/3/0/A/KT 

 

66/2021. Kth. 

A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat 

benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja, valamint az 

Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséhez című pályázati kiírás alapján pályázatot 
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(támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatására.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Egy technikai jellegű előterjesztésről van szó. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2276   Száma: 21.09.30/4/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 
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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 

 

     

2276   Száma: 2021.09.30/4/0/A/KT 

 

 

67/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint egészíti 

ki: 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen arról, hogy a 

Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 

kerüljön. 
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Határidő: 2021. október 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Paska Istvánné költségvetési csoportvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hat darab új kamerával bővül a kamerák száma. Ezt építették be most a rendeletbe. Bocsánat, 

hat kamerahely, tizenhat kamera, így pontos.   

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2277   Száma: 21.09.30/5/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 
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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 

 

     

2277   Száma: 2021.09.30/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete  

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.35. pontja alapján az Ügyrendi 

és Szociális Bizottság Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján a Pénzügyi, Költségvetési, 
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Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

(1) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt törvényi kötelezettségük, hogy a rendeletet újraalkossák, ezért terjesztették be a képviselő-

testület elé. Alapjaiban igyekeztek nem változtatni rajta, hanem ugyanazokat a megoldásokat 

alkalmazták, amelyeket korábban megszokhattak ezen a téren és ezekben a témákban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2278   Száma: 21.09.30/6/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 
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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 

 

     

2278   Száma: 2021.09.30/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

14/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-

(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési 

Kerekasztal, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Kiskunhalas Város Önkormányzata Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskunhalas 
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Város Önkormányzata Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. 

pontja alapján az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljárva a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Alapelvek, a rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

a helyi polgárok művelődési érdekének, kulturális szükségleteinek és a helyi lehetőségek, 

adottságok figyelembevételével rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési 

feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás 

formáját, módját, mértékét és intézményi keretét. 

(2) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2-3. §-ában 

meghatározott alapelvek, valamit a 4. §-ban foglalt jogok folyamatos érvényesüléséről minden 

Kiskunhalason élő polgár részére a Kultv. 76. § (3) bekezdés a), d) és e) pontjaiban felsorolt 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a Kultv. 80. §-ban meghatározott 

pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a Kultv. 82-83. §-ban szabályozott helyi lakosság 

képviseletének biztosítása révén gondoskodik. 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed 

a) az önkormányzat által fenntartott közművelődési célú tevékenységet is folytató 

intézményre, 

b) az önkormányzat által alapított vagy támogatott közművelődési célú tevékenységet 

folytató gazdasági társaságra, civil szervezetre, közalapítványra, 

c) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött jogi, vagy természetes 

személyre, 

d) az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet 

folytató természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetre, 

e) az a)–d) pontokban meghatározottak által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőire. 

 

3. § 

 

Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét ötévente 

felülvizsgálja és a Kultv. 83/A.§ (2) bekezdésének figyelembevételével szükség szerint 

módosítja. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai, 

feladatai 

4. § 
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(1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a 

következők: 

a) a város sokszínű kulturális életének, gazdag kulturális hagyományok, szokások helyi 

kulturális örökségének gondozása, gyarapítása, átörökítése, 

b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása, 

c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

d) helyi azonosságtudat ápolása, 

e) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, 

f) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, 

g) a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és azok 

támogatása, 

h) a lakosság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezéseik segítése, 

i) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, 

j) a helyi kulturális és közművelődési kiemelkedő tevékenységek elismerése elsősorban az 

önkormányzat által alapított kitüntetésekkel, díjakkal, 

k) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk 

segítése, 

l) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése, 

m) ünnepek kultúrájának gondozása, valamint a generációk közti átörökítésük, 

megismerésük szorgalmazása. 

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatai: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról, a Kultv. 78/I. §-ában 

és a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII.9.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével különösen az alábbi formákban és 

módon gondoskodik: 

a) működteti az önkormányzat által létrehozott Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, 

b) biztosítja a Kultv. 76. § (3) bekezdés a), d), e) pontjaiban felsorolt közművelődési 

alapszolgáltatásokat a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött Közművelődési megállapodás keretében, 

c) működteti a Csillagászati Obszervatóriumut a B&B Csillagvizsgáló Kft-vel kötött 

szolgáltatói szerződés alapján, 

d) működteti a Filmszínházat a Cinema Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött 

üzemeltetési szerződés alapján, 

e) a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal külön kötött 

üzemeltetési szerződés alapján működteti a Tánchagyományok Házát, 

f) a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül 

működteti Végh-Kúriát, Tájházat, Sáfrik-féle szélmalmot, 

g) támogatja a városi könyvtár, a városi múzeum, valamint település közigazgatási területén 

lévő egyéb közgyűjteményi intézmények, civil szervezetek, közalapítványok 

közművelődési tevékenységét, 

h) támogatja a szabadidő kulturális célú eltöltését, különös tekintettel a fiatalok számára 

iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző tanfolyamok, szakkörök megteremtését, 
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i) támogatja más települések, valamint az országhatáron túli magyarság hagyományainak, 

szokásainak megismerése céljából kapcsolatépítést, továbbá a testvértelepülésekkel 

meglévő kapcsolatok megerősítését, 

j) elősegíti a nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra 

megismerését, gyarapítását. 

5. § 

Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és 

ezek közösségének joga, hogy 

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az önkormányzat és a szerződéses 

partnerei által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket, 

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse, 

c) művelődési céljainak megvalósítása céljából az önkormányzattól és szerződéses 

partnereitől színteret, szakmai segítséget kapjon. 

 

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai 

ellátásának módja, formája, mértéke, intézményrendszere 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat a 4. § (2) bekezdés szerinti feladatait elsősorban – a teljes körű személyi 

és tárgyi feltételek biztosításával közvetlenül az általa alapított, Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodáson keresztül, 

illetve a 4. § (3) bekezdésében részletezett partnerekkel kötött szerződések útján látja el, 

továbbá a közművelődési célú tevékenységet folytatókat támogatja. 

(2) Az önkormányzat a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek, 

egyesületek, (köz)alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására 

pályázati alapot különíthet el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg. 

Pályáztatásra az önkormányzat ezen tárgykörben kiadott hatályos rendelete irányadó. 

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok 

önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek 

ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására. 

(4) A közművelődési feladatok megvalósulásának érdekében a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a Kultv. 76. § (4) bekezdés a)–c) pontjában 

meghatározottakat. 

(5) A feladat egyediségére, vagy különös szakértelmet igénylő jellegére tekintettel lehetőség 

van arra, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően egyes közművelődési 

alapszolgáltatások ellátásába a város tradícióihoz, és az adott feladatok egyedi jellegéhez 

igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - közművelődési célú tevékenységet 

folytatókat is bevonhatja az Önkormányzat és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, elsősorban az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság 

által el nem látott tevékenységi területeken, azokkal összehangoltan. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása, 

az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, közösségi színtér, színterek által 

el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 

(7) A közművelődési megállapodás megkötését Kiskunhalas város polgármesterénél lehet 

kezdeményezni. A közművelődési megállapodás megkötésére a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A közművelődési megállapodásnak 

tartalmaznia kell a Kultv. 79. § (2)-(4) pontjaiban előírtakat. 

(8) A közművelődési tevékenységet folytatókkal az önkormányzat főként - az ilyen célra 

rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból évente biztosított támogatások, továbbá - a 

hosszabb távú és nagy jelentőségű feladatellátás esetén közművelődési megállapodás keretében 
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működhet együtt. A pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzat által 

megvalósított közművelődési feladatok ellátását. 

(9) A közművelődési megállapodás megkötése alapján támogatásban részesülő szervezetek a 

támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási kötelezettséggel tartoznak a 

támogatás felhasználásáról a külön megkötött megállapodás szerint. E kötelezettség vonatkozik 

a szakmai és pénzügyi részre egyaránt. 

(10) Gazdasági társasággal akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha kiskunhalasi 

székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik, tevékenységi körében a 

közművelődési tevékenység szerepel, feladatát Kiskunhalas polgárai érdekében végzi, 

köztartozásai nincsenek. Ezen feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető 

megállapodás, ha az annak tárgyát képező tevékenységet felsőfokú végzettséggel és 5 éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező személy végzi. 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési hálózatát egy többfunkciós típusú közművelődési 

szervezetként működő nonprofit gazdasági társaság, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., 

annak telephelyei, továbbá egy általa működtetett művelődési ház alkotja. 

(2) A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési 

feladatai: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatosan működteti a Tánchagyományok Házát, támogatja a 

művelődő közösségek ezirányú munkáját. Továbbá a zeneművészet, a táncművészet, a 

színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportokkal kapcsolatot tart fenn és 

szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, a helyi értéktár 

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok 

megvalósítását, 

c) szolgáltatás a civil szervezetek felé: információs kiadványok szerkesztése és kiadása, a 

sajtó-és hírszolgálati tevékenység ellátása valamennyi média részére, együttműködés 

egyesületekkel, alapítványokkal és egyéb közösségekkel, közösségi, információs, 

szabadidős szolgáltatások és tanácsadások kialakítása és segítése vonatkozásában, 

d) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatosan működteti a Végh-kúriát a civil szervezetek, 

egyesületek és alapítványok számára, továbbá működteti a Sáfrik-féle szélmalmot, 

Tájházat, és biztosítja a programjaik, tevékenységük egész éves működését, 

e) programszervezés keretében színházi rendezvényeket és sorozatokat, kamara-

kiállításokat, koncerteket és hangversenyeket és egyéb programokat szervez, 

f) színházi előadások, koncertek, kulturális bemutatók tanácskozások számára megfelelő 

feltételeket biztosít, 

g) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a 

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és 

településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását, 

h) jelen rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja a Kultv. 76. § (4) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

8. § 
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Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik 

különösen: 

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

b) hagyományőrző, hagyományápoló, művészeti és kulturális tevékenységet végző 

személyekkel, szervezetekkel, 

c) már működő, illetve létrejövő országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel, (köz)alapítványokkal és egyesületekkel, más (nemzetiségi) 

önkormányzatokkal, 

d) egyházakkal, 

e) írott és elektronikus sajtóval. 

9. § 

A településen különösen az alábbi kulturális terek működnek: 

a) Közösségek Háza (6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.) 

b) Végh-kúria (6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca 5.) 

c) Kiskunhalasi Tájház (6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1.) 

d) Tánchagyományok Háza (6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a.) 

e) Sáfrik-féle szélmalom (6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 22.) 

f) Sóstó közösségi tér (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 25.) 

g) Thorma János Múzeum (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2.) 

h) Berki Galéria (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 21.) 

i) Martonosi Pál Városi Könyvtár (6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.) 

j) Halasi Csipkeház és Csipkemúzeum (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 37/a) 

k) Kiskunhalas Városháza Panorámatorony és Díszudvar (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

l) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Házasságkötő terme (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.) 

m) Kiskunhalasi Városi Filmszínház (6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1.) 

n) Zenepavilon (6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 3. hrsz.) 

o) Csillagászati Obszervatórium (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.) 

p) Rostás László Cigány Közösségi Ház (6400 Kiskunhalas, Tó utca 36.) 

 

4. A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köre 

10. § 

 

(1) Díjmentes szolgáltatásként a 4. § (2) bekezdésében felsorolt közművelődési tevékenységek 

közül az végezhető, amely az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem 

jár, vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az 

önkormányzat teljes mértékben céltámogatásként biztosította. 

(2) Díjköteles szolgáltatásként a 4. § (2) bekezdésében felsorolt közművelődési tevékenységek 

közül az végezhető, amelynek az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, 

vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az 

önkormányzati támogatás csak részben finanszírozza. Díjköteles továbbá az egyéb, nem 

kulturális célú vagy üzleti tevékenység. 

(3) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes 

bevétel (a szolgáltatási díj, a saját bevétel, és a támogatások együttes összege) a közművelődési 

tevékenység esetében a közvetlen költségekre; egyéb, nem kulturális célú vagy üzleti 

tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson. 

 

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása, személyi, tárgyi feltételei 

11. § 
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(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből 

finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami 

hozzájárulás, esetenként a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 

támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E 

támogatás a közművelődési megállapodás végrehajtását biztosítja. 

(3) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság által elért egyéb 

bevétel elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt 

rendezvények számának növelését szolgálja. 

(4) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság a rendezvény-és 

programtervet a tárgyévet megelőző év november 15-ig beterjeszti a Kiskunhalasi 

Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés irodához. A tervet Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének illetékes szakbizottságainak véleményezését követően 

a képviselő-testület a következő évi munkatervével egyidejűleg hagyja jóvá. 

(5) A 9. § (1) bekezdésben hivatkozott források kiegészülhetnek a közművelődési 

feladatellátásban résztvevő civil szervezetek, egyesületek, (köz)alapítványok más forrásaiból 

származó bevételekkel. 

(6) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott 

állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 

(7) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlanokat, és a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglalt személyi feltételeket 

biztosítja. A közművelődési feladatok ellátása érdekében a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 3 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező 

művelődésszervezőt foglalkoztat. 

(8) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a 

helyszínterek, valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A 

használatra vonatkozó részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a 

díjmentességi kört a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak 

mellékletei és a gazdasági társasággal kötött külön megállapodások tartalmazzák. 

 

6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 

12. § 

 

A Kultv. és jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, 

felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 

 

7. Záró rendelkezések 

13. § 

 

Hatályát veszti a közművelődésről szóló 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet. 

 

14. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 
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-----Napirendi pont----- 

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Kft.  között kötendő Közművelődési megállapodás elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az előző napirendből szervesen következő rész. Itt a feladatok jelentős részben a Halasi 

Média és Kultúra Np. Kft.-re hárulnak. Ezen megállapodás keretében végzi a cég a feladatok 

elvégzését, így emiatt hozták be ezt a megállapodást most a képviselők elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2279   Száma: 21.09.30/7/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; 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 

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 

 

     

2279   Száma: 2021.09.30/7/0/A/KT 

 

68/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között kötendő 

Közművelődési megállapodás elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között létrejövő Közművelődési 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a dokumentumok aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 01. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Nagy-Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Megállapodás megszüntetés a Cinema Szeged Kft.-vel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el, hogy a veszélyhelyzet miatt hozták létre ezt a megállapodást, ami ugye egy 

fizetéskönnyítést jelentett a mozi részére, hiszen nem tudott vendégeket fogadni, így nagyon 

nehéz ezeket a költségeket kitermelni. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy ezek az alapvető 

helyzetek megváltoztak és a mozi nyitva tud tartani, ilyen módon a megállapodás 

megszüntethető. Ezt előzetesen egyébként az ügyvezető úrral le is egyeztették.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás megszüntetésének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2280   Száma: 21.09.30/8/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:57  

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: 

 

 

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 
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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 

Harkai Péter Távol MMM 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2280   Száma: 2021.09.30/8/0/A/KT 

 

69/2021. Kth. 

Megállapodás megszüntetése a Cinema Szeged Kft-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Cinema 

Szeged Kft. a közöttük 2018. szeptember 28. napján létrejött és 2019. február 28. napján 

módosított Filmszínház Bérleti Megállapodásra 2020. november 23. napján kötött 

kiegészítő Megállapodást megszünteti 2021. szeptember 30. napjával és jóváhagyja a 

melléklet szerinti tartalommal a megszüntető Megállapodást. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntető Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 Cinema Szeged Kft. 

 Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a Jape Vadász Kft. részére  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a megyei vadásznaphoz kapcsolódóan kellene ezt a tulajdonosi hozzájárulást megadnia a 

képviselő-testületnek. Gyakorlatilag utólag, de ezzel is igazolni azt, hogy ez így rendben volt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2281   Száma: 21.09.30/9/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 13:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; 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 
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Harkai Péter Távol MMM 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2281   Száma: 2021.09.30/9/0/A/KT 

 

70/2021. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás a Jape Vadász Kft. részére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Jape Vadász 

Kft. a Sóstó parkfürdő, 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21., Kiskunhalas 6391 helyrajziszámú 

ingatlanon 2021. szeptember 18. napján a Bács-Kiskun Megyei Vadásznap keretében 

lőfegyver kiállítást tartson. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 Jape Vadász Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tenne csak hozzá, a korábbi gyakorlat az volt, hogy évente hosszabbították ezt a típusú 

megállapodást. Most ennek az önkormányzati ciklusnak a végéig meghosszabbítanák egyben, 

gyakorlatilag 2024. december végéig. Az új képviselő-testületnek lesz majd a dolga, hogy újra 

foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor beszámoló formájában találkozni fognak évente a 

szeretetszolgálat munkájával.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2282   Száma: 21.09.30/10/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

 

     

2282   Száma: 2021.09.30/10/0/A/KT 

 

71/2021. Kth. 

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete részére az Önkormányzat 

a szeretetszolgálati tevékenység végzéséhez hasznosítási szerződés keretében helyiséget 

biztosítson.  

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

mellékelt szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt. 

Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően ez egy olyan ösztöndíjpályázat, ami a felsőoktatásban részt vevő diákok, hallgatók 

számára nyitott. Félig az önkormányzat, félig pedig állami támogatással lehet forrásokhoz 

jutni, s amely gyakorlatilag az utóbbi években rendszeresen megjelent az önkormányzat 

oldaláról. Nagyjából 15-20 főt tudtak támogatni az elmúlt években.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy feltétlen figyeljenek a pályázók a november 5-i dátumra. 

A beadási határidő november 5. Csak az önkormányzati keretösszeg egy millió forint, tehát 
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bőven szántak erre pénzt. Nagy örömmel fogadják majd a pályázatokat.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítést. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az ösztöndíjpályázat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2283   Száma: 21.09.30/11/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:02  

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 

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 

 

     

2283   Száma: 2021.09.30/11/0/A/KT 
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72/2021. Kth. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 2022. évre kiírt, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a csatlakozási 

dokumentumok aláírására.  

3. Az ösztöndíjpályázat forrását Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése, szociális feladatok ellátására biztosított fedezetében biztosítja.   

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Feladat-ellátási szerződés módosítás feladat-ellátás változás miatt dr. 

Kovács Enikő Éva háziorvossal 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden annyit mondana el az előterjesztésről, hogy a feladatellátási szerződés egyetlen 

pontban változik, ez pedig az iskolaorvosi témát tekinti. Gyakorlatilag ebben és a következő 

napirendben érintett dr. Vágó Éva orvossal módosítanak a szerződésen. Az önkormányzat által 

főállásban foglalkoztatott iskolaorvosokhoz rendelik az iskolaorvosi feladatokat, hiszen az egy-

egy iskolaorvosi körzet létszám alatt voltak ők bőven. Ily módon úgy gondolják, hogy kicsit 

költséghatékonyabban lehet ellátni ugyanezt a feladatot. Gyakorlatilag erről szól ez és a 

következő előterjesztés.  

  

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződésmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2284   Száma: 21.09.30/12/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; 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 

 

     

2284   Száma: 2021.09.30/12/0/A/KT 

 

73/2021. Kth. 

Feladat-ellátási szerződés módosítás feladat-ellátás változás miatt dr. Kovács Enikő Éva 

háziorvossal 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 

tartalommal Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Kovács Enikő Éva háziorvos között 

létrejött feladat-ellátási szerződés 4. számú módosítását. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert dr. 

Kovács Enikő Éva háziorvossal kötendő – feladat-ellátás szerződés változására vonatkozó 

– módosított feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Ellátási Szerződés Módosításának megszüntetése feladat-ellátás megszűnés 

miatt dr. Vágó Éva orvossal 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez gyakorlatilag ugyanaz a téma, mint az előbb.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés megszüntetésének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2285   Száma: 21.09.30/13/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:05  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #14; 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 

 

     

2285   Száma: 2021.09.30/13/0/A/KT 

 

74/2021. Kth. 

Ellátási Szerződés Módosításának megszüntetése feladat-ellátás megszűnése miatt dr. Vágó 

Éva orvossal 

 

H a t á r o z a t  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 

tartalommal Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Vágó Éva vállalkozó orvos között 

létrejött Ellátási Szerződés Módosítása (egységes szerkezetben) történő megszüntetését 

2021. október 31. napjával. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert dr. 

Vágó Éva vállalkozó orvossal történő Ellátási Szerződés megszüntetésének aláírására. 
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Határidő: 2021. október 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a polgármester I. félévben átruházott hatáskörben hozott 

határozatairól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt jellemzően a szociális csoport által készített határozatok azok, amelyek szerepelnek ebben 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóban. Különösebb kiegészítése 

nincs hozzá. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2286   Száma: 21.09.30/14/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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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 

 

     

2286   Száma: 2021.09.30/14/0/A/KT 

 

75/2021. Kth. 

Beszámoló a polgármester I. félévben átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló I. félévi beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:  

 

 

Támogatási forma megnevezése: Támogatott kérelmek 

száma: 

Elutasított kérelmek 

száma: 

Köztemetés 25 - 

Rendkívüli tel.tám. /pénzbeli és természetbeni/ 199 - 

ebből Átmeneti segély 3 - 

ebből Élelmiszer csomag 45 - 

ebből Gyógyszer utalvány 1 - 

ebből Életkezdési támogatás 111 - 
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ebből Iskolakezdési támogatás 

ebből Fautalvány  

- 

39 

Helyi lakásfenntartási támogatás 29 2 

Szociális önkormányzati lakás kiutalás-csere 5 7 

Helyi CSOK - - 

Helyi gyógyszertámogatás 3 - 

 

 

Önkormányzati lakás kiutalása (Kárpát u. 15. 4/14. - Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft.) 

1/2021. (III.04.) 

1/2021. (III.24.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító 

határozat 

2/2021. (III.24.) 

2/2021. (VI.28.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító 

határozat 

3/2021. (VI.28.) 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően olyan SZMSZ (lásd: szervezeti és működési szabályzat) módosítás, amelyet már 

régebb óta használ a szervezet, de a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ez történik most 

meg.   

 

-----Kérdések----- 

 



49 
 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az SZMSZ módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2287   Száma: 21.09.30/15/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; 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 

 

     

2287   Száma: 2021.09.30/15/0/A/KT 

 

76/2021. Kth. 

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
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módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai 

munkájának fenntartói értékelése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Törvényi kötelezettség miatt kerül ez évente a fenntartó elé, ez az előterjesztés. Óvodavezetőik 

elkészítették az előző nevelési év értékelését. Pedagógiailag, szakmailag ennek elfogadását 

ajánlják a tisztelt képviselő-testületnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Bizottsági ülésen megvitatták ezt az előterjesztést, ez 277 oldal. Ez egy nagyon szép, összetett 

anyag. Szeretné megköszönni az óvodavezetők éves munkáját. Elég nehéz évük volt a COVID 

járványhelyzet végett, de folyamatosan tartották a kapcsolatot a szülőkkel akkor is, amikor 

március 8-tól április 16-ig szünetelt az óvoda. Úgy gondolja, hogy maximális kihozták ebből a 

lehetőséget, ami az ő számukra biztosított volt. Mégegyszer köszönik szépen a munkájukat.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Csak egyetérteni tud Képviselő úrral. További hozzászólás nem lát, így a vitát lezárja és a 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2288   Száma: 21.09.30/16/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:09  

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 

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 

 

     

2288   Száma: 2021.09.30/16/0/A/KT 

 

77/2021. Kth. 

Az óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munkájának fenntartói 

értékelése 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozó szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Úttársulat megalakítása a Karacs Teréz utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a Karacs Teréz utca azt a részét tekintik, amelyik a Gárdonyi Géza utcát köti össze, tehát a 

páros oldali részen valósulna meg, a társasházak mögötti oldalon. A mostani állapotban az út 

tervezésére vonatkozó alakulás történne meg. Itt tartanak most ebben a verzióban. Utána 

visszakerül a társasházak asztalára is ez a kérdés, hogy melyik verziójú műszaki tartalmat 

valósítsák meg. Remélhetőleg a következő évben akár meg is valósulhat ez a lakossági útépítés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Rendkívül módon örül -nem tudja magát visszfogni- ennek az előterjesztésnek. Ez az utca 

valójában egy nagy tér. Most egy elhanyagolt nagy tér. A fejlesztése mindenképpen 

szükségszerű. Ez elkezdődött egy liget telepítésével. Köszönik az önkormányzat támogatását, 

amely jelentős módon hozzájárult. Feltétlenül szükséges a közlekedés rendezése, mert most, ha 



53 
 

hiszik, ha nem, ki, merre lát közlekedés folyik azon a területen. Ez mindent megakadályoz. 

Semmit nem lehet ezektől az ösvényektől és dűlőutaktól csinálni. Ha megvalósul az az útépítés, 

akkor az tud történni, hogy a közlekedés rendje gyökeresen megváltozik és megnyílik a 

lehetősége, hogy az egész teret rendezzék. Reményei szerint nemcsak az ott élőknek, hanem 

egész Halasnak büszkesége lesz az a tér. Ebben a reménységben kéri a képviselő-testület 

támogatását.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az úttársulás megalakulásának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2289   Száma: 21.09.30/17/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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 
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2289   Száma: 2021.09.30/17/0/A/KT 

 

78/2021. Kth. 

Úttársulat megalakítása a Karacs Teréz utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Karacs Teréz utcai 

társasházak lakóközösségeinek útalap megtervezésére vonatkozó, 1.016.000.- Ft bruttó 

tervezési díj költségvonzatú kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 

hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” 

[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bek.] 

A tervezési munka megkezdése a 2021. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: útépítési közösség 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tehát akkor elindul ez a folyamat és remélik, úgy ér véget, ahogy Képviselő úr is megálmodta.  

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a Szilády RFC-nek épületek létesítéséhez a 

Bundzsák Dezső Sportközpontban 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztés nem tudott a bizottságok elé bekerülni, így egy pár gondolatos összefoglalót 

kérne hozzá Osztályvezető úrtól.  
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Mint ahogy már lehet azt mondani, megszokhatták, hogy évek óta az RFC mindig fejleszt 

valamit a Bundzsák Dezső Sportközpontban, ennek a következő fázisa érkezik el úgy tűnik. Az 

RFC az általa leginkább használt C pálya mellett a már meglévő egy darab fedett lelátóhoz 

hasonlóan a pálya másik oldalára még két darab fedett lelátót szeretne elhelyezni, valamint egy 

régóta ott meglévő, hányatott sorsú melléképületet, tárolóépületet szeretne két 

garázshelyiséggel bővíteni és így az egész épület kicsit nagyobb méretben, de megszépülne. 

Ennek a beruházásnak a megvalósításához kért az RFC tulajdonosi hozzájárulást az 

önkormányzattól. Az előterjesztés melléklete egy együttműködési megállapodás is, ami ennek a 

beruházásnak a vagyoni sorsát annak megfelelően rendezi, ahogy az elmúlt években is történt.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana még el hozzá, hogy itt az MLSZ (lásd: Magyar Labdarúgó Szövetség) 

támogatását élvezi tulajdonképpen a klub, mert ők azok, akik ezeket az ötleteket jóváhagyják és 

engedélyezik, hogy a TAO (lásd: társasági adó) terhére meg lehessen valósítani. Innen is 

szeretné megköszönni ezt a fajta pozitív hozzáállást, amelyet az egyesület és a városuk irányába 

nyújtanak. Azt is kiemelné, hogy a mostani állapot szerint úgy tudja, hogy már csak 100 %-os 

intenzitású pályázatokra van már csak lehetőség. Tehát teljes egészében finanszírozott ez a 

kérdés is. Most adhattak át egyébként egy világításkorszerűsítést ugyanitt ezen a pályán. Ennek 

is azt gondolja, hogy nagyon örülnek. Nemcsak azok, akik a futball szerelmesei, hanem azok is, 

akik futni szeretnek, hiszen ezzel az egy fejlesztéssel meg tudott oldódni ez a probléma is, hogy 

a futókör megvilágítása nem volt megoldott a létesítésekor. Immáron ez is egy jól használható 

része lesz ennek a kitűnően fejlődő sportközpontnak. Ennyi kiegészítést tett volna hozzá. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Pár gondolattal egészítené csak ki az elhangzottakat. A legfontosabb, hogy az önkormányzattól 

anyagi hozzájárulást nem igényelnek a pályázatukhoz, amit terveznek majd beadni a következő, 

vagy az idei évben. Majd látják, hogy fog sikerülni a pályázati kiírás. Annyit kell tudni a mostani 

helyzetről, hogy a Szilády RFC egy körzetközpont lett, melyhez tizennégy település sportolói 

tartoznak. Különböző feladatokat ró rájuk ez a központi szerep, de ehhez kell társítaniuk 

technikai felszereltséget is. Mivel kevés a fedett lelátórészük, illetve maga az öltöző nagysága 

se túl nagy, hogy hétvégeken százötven kisgyermeket el tudjanak helyezni, ha rossz idő van. 

Ezért gondolták ezt a kiviteli tervet megterveztetni, illetve összeállítani. Így talán enyhíteni azt 

a kockázati faktort, ha rossz idő van, akkor nem tudják biztonságban tudni a gyerkőcöket. 

Remélik, hogy mihamarabb lehetőség nyílik egy pályázatban szerepeltetni. Utána tényleg csak 

a megvalósítás marad hátra. Ez így van, ahogy Polgármester úr mondta, 100 %-os pályázatok 

vannak az idei évtől, tehát önerőt nem igényelnek. Ettől függetlenül a villanyvilágítás 

elkészültéhez is társult egy olyan kétmillió forint körüli összeg, amit az RFC átvállalt magára, 

hiszen a talajmunkákat, a talajrendezést a Városgazda Zrt. végezte el. Ezt a számlát ők rendezik 

feléjük. Köszöni szépen, remélik, hogy mindenki megelégedésre használja majd a futókört is.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tényleg köszönik a pozitív gondolkodást és az innovatív hozzáállást az egyesület részéről. 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a fejlesztéshez való hozzájárulás elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2290   Száma: 21.09.30/18/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

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 

 

     

2290   Száma: 2021.09.30/18/0/A/KT 

 

 

79/2021. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás a Szilády RFC-nek épületek létesítéséhez a Bundzsák Dezső 

Sportközpontban 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-Terv Bt. által 2021. 

augusztusban készített tervek alapján az 1. melléklet szerinti nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, 

hogy a Szilády Református Futball Club a Bundzsák Dezső Sportközpont területén két új 

fedett lelátót építsen, valamint a meglevő tárolóépületet két gépkocsitároló helyiséggel 

bővítse. 

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

mellékletben lévő nyilatkozat aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

a határozati javaslat 1. pontjában szereplő beruházás üzembe helyezését követő 30 napon 

belül az Önkormányzat és a Szilády Református Futball Club között a beruházás értékéről 

szóló megállapodás aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodása osztályvezető 

Szilády Református Futball Club, 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 79/2021. (IV.29.) polgármesteri határozat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztés lényege az, hogy a földhivatal visszadobott egy korábbi döntést, amely még a 

veszélyhelyzet alatt polgármesteri határozattal született meg. Ezen kértek egy kis korrekciót és 

ezt tennék meg. A Bánegyháza utcának egy kis közterületi részéről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2291   Száma: 21.09.30/19/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

 

     

2291   Száma: 2021.09.30/19/0/A/KT 

 

80/2021. Kth. 

A 79/2021.(IV.29.) polgármesteri határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Polgármestere 

79/2021.(IV.29.) határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 

„4. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a szabályozási tervnek 

megfelelően módosítani kívánja az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, Kiskunhalas, 

6317 hrsz. alatti ingatlan (Bánegyháza utca) és a 8170/6 hrsz. alatti ingatlan közötti telekhatárt 

az 573/347/2021. számon záradékolt változási vázrajznak megfelelően, és a változás 

következtében a 8170/6 hrsz.-ú ingatlanhoz átkerülő 40 m2 nagyságú területet értékesíteni 

kívánja az értékbecslésben meghatározott bruttó 180.000 Ft eladási áron, egyidejűleg dönt az 

értékesítésre kerülő 40 m2-es ingatlanrész törzsvagyonból történő kivételéről.” 

 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: vevő 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 

tevékenységéről szóló 2020. évi beszámolójának elfogadása, valamint a Közszolgáltatási 

Szerződésének hosszabbítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el hozzá csupán, hogy a korábbi szerződésben volt egy ilyen opció, amely arról 

szólt, hogyha a felek elégedettek, lehetőség van a hosszabbításra. Ezzel az opcióval élnének és 

gyakorlatilag közbeszerzés lefolytatása nélkül lehet menni tovább ezzel a buszközlekedési 

szolgáltatással a városban. Nem mondja, hogy nem érkeznek hozzájuk olykor észrevételek, de 

azt gondolja, hogy a társaság igyekszik a lehető legjobb minőségben végezni ezt a szolgáltatást. 

Érdemes ezt a hosszabbítást érvényesíteniük ebben a szerződésben.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsági munkájuk során 
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felmerült az a kérdés, hogy ebben az időszakban, amelyre a továbbiakban a szerződés szól, 

nagy valószínűleg karbonsemleges buszok működtetésére kerül majd sor, vagy legalábbis 

kiírás. Ezt a szolgáltató milyen úton-módon fogja biztosítani? Ez nem akadályozza-e a vele való 

együttműködést?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tud elmondani, hogy ő a jogszabályt nem olvasta, a hírekben találkozott ezzel az 

információval, hogy elektromos üzemelésű buszokat fognak engedélyezni csak 2025-től talán. 

Úgy gondolja, hogy az új üzembehelyezésűekre vonatkozik ez. Ha nem fognak járművet cserélni 

ebben a mostani időszakban, vagy ennek a határidőszaka előtt, akkor megtehetik ezt anélkül, 

hogy különösebben problémát jelentene. Ha pedig utána, akkor be kell tartani ezeket a 

jogszabályokat. Ő így gondolja.  

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

A kérdéssel kapcsolatban egyeztetett a céggel. Azt a választ kapta, hogy nem tervezik jelenleg 

karbonsemleges, hibrid, vagy bármilyen egyéb környezetbarát gépjárművek beszerzését.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ez így logikus. Amíg működőképesek és lehet őket használni, addig nem lesz 

ezzel gond, de amikor újat kell majd beszerezni, akkor már kötelezettek lesznek erre a fajtára 

és előbb-utóbb el fognak oda jutni, hogy ezeknek a járműveknek jelentős része ilyen lesz. Ezt 

tudják válaszként adni rá.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2292   Száma: 21.09.30/20/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; 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 



61 
 

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 

 

     

2292   Száma: 2021.09.30/20/0/A/KT 

 

81/2021. Kth. 

Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről 

szóló, 2020. évi beszámolójának elfogadása, valamint a Közszolgáltatási Szerződésének 

hosszabbítása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 

kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2020. évi beszámolóját. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017. január 20-án kelt Szolgáltatási Szerződés 

1.2. pontja alapján 2022. február 01. napjától meghosszabbítja a Halas Busz Kft. 

szolgáltatási időszakát további 5 évre, egyben felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Weiszhaupt János szakmai vezető (Halas Busz Kft.) 

 



62 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

21 

 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2020. évi ellátásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy szokásos beszámoló.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy a katolikus temetőben az 

üzemeltetés lényegesen javult az előző évihez képest. Ő ezt akkor tette szóvá. A szemetet 

rendszeresen elszállítják, azokat a fákat, amelyek rég elszáradtak, töredező ágai hullottak a 

sírokra, kivágták. Kéri, hogy aki ezért felelős, szíveskedjék odafigyelni, hogy Halottak napján 

és karácsonykor ne ismétlődjenek meg a korábbi évek rendetlenségei, miszerint nem szállították 

el a szemetet. Még egy dolga lenne a katolikus egyháznak, amellett, hogy a pumpás kutak 

állapota javult, azon még kellene tökéletesíteni, minden kút jó lenne, ha rendeltetésszerűen 

működne. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Továbbítani fogják az észrevételt és remélik, hogy ezen a ponton is sikerül javítani a 

szolgáltatás minőségét.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2293   Száma: 21.09.30/21/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 



63 
 

 

 

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 

 

     

2293   Száma: 2021.09.30/21/0/A/KT 

 

82/2021. Kth. 

Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2020. évi ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2020. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 

valamint a 2021. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római 

Katolikus Főplébánia 2020. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 

valamint a 2021. évi munkatervét a II. sz. melléklet szerint.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hozdik Zsolt plébános, Római Katolikus Főplébánia, 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14. 

Ván László, Kiskunhalasi Református Egyházközség, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Tóth Péter városfejlesztési üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város 2020. évi környezeti állapotértékeléséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

(A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 37.§ (4) bekezdése szerint a tájékoztató határozati javaslatot nem 

tartalmaz, elfogadásáról a Képviselő-testület vita és felszólalás nélkül dönt.) 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László alpolgármester:  

 

Három pici adatra mégis siralmas számra szeretné felhívni a figyelmet. Az első és legfontosabb, 

amelyet talán mindannyian tapasztalnak, hogy a 2020-as évet tekintve siralmasan kevés 

csapadék hullott. A másik az ivóvízfogyasztásuk, szinte minden eddiginél több ivóvizet 

fogyasztottak, ez 1.242.000 m3. Minden halasi, minden napon több, mint 120 liter vizet 

fogyasztott, ha átlagolnak. A harmadik adat pedig a hulladék termelése: Minden kiskunhalasi, 

minden egyes napon legalább 1 kg szemetet termelt, mert 9.855 tonna az a hulladékmennyiség, 

amelyet Kiskunhalasról szállítanak el és kezelni kell. Ebben benne van természetesen a 

kommunális hulladék, a zöldhulladék, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék is. Elég komolyan 

és egyre inkább emelkednek ezek a számok.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel kapcsolatban annyit tud mondani, hogy klíma- és környezetvédelmi stratégiát a megyével 

közösen beindítottak most. Egyfajta tanulmány készülni fog, ami arról szólhat, hogy 

csökkentsenek ezeken a számokon, vagy megpróbáljanak ezen javítani. Nyilván a 

csapadéksorokon nem olyan egyszerű, de talán azon is lehet, hogy megpróbálják helyben 

tartani azokat a vizeket, amelyek ide érkeznek a város területére.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2294   Száma: 21.09.30/22/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; 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 

 

     

2294   Száma: 2021.09.30/22/0/A/KT 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság I. félévben átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2295   Száma: 21.09.30/23/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; 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 
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2295   Száma: 2021.09.30/23/0/A/KT 

 

83/2021. Kth. 

Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság I. félévben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéséről szóló I. félévi beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hunyadi Péter ÜSZB elnök 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

24 

  

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság I. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2296   Száma: 21.09.30/24/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:30  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #25; 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 

 

     

2296   Száma: 2021.09.30/24/0/A/KT 

 

 

84/2021. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság I. félévben 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 2021. első félévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolóját az alábbiak szerint: 
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1. Kiskunhalas, Kígyó utcán a parkolási rend módosítása 
 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Skribanek Zoltán PKGTB elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság I. 

félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2297   Száma: 21.09.30/25/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; 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 

http://kiskunhalas.hu/testulet_files/2021-06-24/32_napirendi_pont.pdf
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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 

 

     

2297   Száma: 2021.09.30/25/0/A/KT 

 

85/2021. Kth. 

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság I. félévben átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolóját, miszerint a 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága 2021. január 01-től - 2021. június 

30-ig terjedő időszakban nem hozott átruházott hatáskörben határozatot. 

 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vincze Attila KKSHB elnök 

 

Határidő: azonnal 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2298   Száma: 21.09.30/26/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 
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Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Harkai Péter Távol MMM 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2298   Száma: 2021.09.30/26/0/A/KT 

 

86/2021. 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 képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2021. szeptemberi beszámolót.  

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és 

javaslatok megvizsgálásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

(A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 37.§ (4) bekezdése szerint a tájékoztató határozati javaslatot nem 

tartalmaz, elfogadásáról a Képviselő-testület vita és felszólalás nélkül dönt.) 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2299   Száma: 21.09.30/27/0/A/KT 

Ideje: 2021 szeptember 30 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; 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 

 

     

2299   Száma: 2021.09.30/27/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel gyakorlatilag a huszonhét napirendi pontjuk végére érkeztek, azonban a mai alkalommal 

érkezett képviselői interpelláció.  
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-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Kiskunhalason hála istennek még működik egy levéltár, amit véleménye szerint rendkívüli 

módon meg is kell becsülni és értékelni kell, mert ez nagyon fontos a múltjukkal kapcsolatban. 

Nagyon komoly történelmi értékeket őriz, többszáz éve anyagokat őriz, amelyek esetleg ha nem 

megfelelő módon, vagy körülmények között vannak tárolva, akkor megsérülhetnek. Nekik, a 

jelen kor embereinek rendkívül nagy felelőssége van abban, hogy ápolják. Tapasztalható az 

országban több helyen, így például Nagykőrösön is, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár úgy látta, 

ha valahol nincs teljesen biztonságban, mert épület állaga, a klímaberendezések, az a 

körülmény, amitől megsérülhetnek ezek, képesek elvenni. A nagykőrösit elvették, onnantól 

kezdve be is zárt. Ha valaki, valamire kíváncsi, akkor szabad elmenni Budapestre, vagy éppen 

akárhova, ahova elhelyezik. Abból apropóból figyelt fel erre ő is, hogy ilyen náluk még 

véletlenül sem fordulhasson elő. Tudják azt, hogy maga az épület, ami a dr. Nagy Mór u. 12-

14. szám alatt van, nem a legjobb állapotban van. Természetesen igyekszik. Hallotta, hgoy 

vannak olyan beruházások, olyan fejlesztések, amelyekkel ezt ápolgatják. Az ő kérdése mégis 

az, hogy mi a város elképzelése a levéltárral kapcsolatban, támogatná-e annak teljes felújítását, 

vagy esetleg egy új helyre költözését? A lényeg az, hogy ezzel foglalkozik-e. Ha igen, akkor 

esetleg mikorra tervezi ezt? Történik-e ehhez szükséges anyagi források folyamatos figyelése, 

kutatása. Foglalkoznak ezzel a kérdéssel? Mégegyszer mondja, pont azért, nehogy az forduljon 

elő, hogy esetleg nem megfelelő tárolás, vagy körülmények miatt veszélybe kerüljön az ő 

egyetlen levéltáruk működtetése, vagy fenntartása. Ha bármelyikük szeretne kutakodni, vagy 

bármelyik polgár szeretne valami után menni, s érdekli a múltja, s ezt Halason nem teheti meg, 

hanem el kellene menni Pestre, akkor már hagyja az egészet esetleg. Ezért jó és ezért nagy 

érték, hogy itt van helyben. Ezek a kérdései lennének, illetve, hogy mikor volt jelentős olyan 

beruházás az épület külső-belső állagát tekintve, ami legutoljára történt?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Csak gyorsan reagál, de természetesen lesz a következő ülésre is, ahogy ennek rendje és módja 

van, írásbeli válasz. Ez a kérdés ez aktuális és nemcsak most, régóta foglalkoznak vele. 

Sajnálatos, hogy ennek ellenére nem tudták megoldani a mai napig, hogy a levéltár egy olyan 

helyre kerülhessen, ami sokkal alkalmasabb erre a funkcióra, amit egy levéltár jelent. Hiszen 

itt alapvetően nincsenek meg azok a kellő magasságok. Ez az épület nem erre épület, ez egy 

polgári ház, ami ennek épült, nem levéltárnak. Az az alapvető gondolatuk, hogy kell ennek 

keresniük egy helyet a városban és oda egy kifejezetten raktározási céllal épített, jól 

szigetelhető, gyakorlatilag szinte ablak sem kell az épületre, mert akkor még jobban 

karbantartható a benti hőmérséklet állapot és a páratartalom, ami nagyon fontos ezeknek a 

régi dokumentumoknak a megtartása érdekében. Törték már sokat rajta a fejüket, s próbáltak 

már forráshoz is jutni, figyelik ezeket a lehetőségeket. Azt látják, hogy egyedi döntések alapján 

történtek már olyan beruházások, amelyek más, kisebb vidéki városokban ugyanúgy 

megmentették a levéltárat. Nem érzékelhető az, hogy ez egy szélmalomharc lenne, s ne lehetne 

forráshoz jutni. Alapvetően most azon az úton szeretnének menni, hogy területet találjanak, oda 

terveznek egy egyszerűbb épületet, ami mégis ennek a funkciónak megfelelne és hosszú időre 

otthont tudna adni. Amikor megvan ennek a költségvonzata, akkor megpróbálnak ehhez forrást 

is találni a rendszeren belül. Úgyhogy foglalkoztatja őket a kérdés. Karbantartani, ami nagyon 

SOS, abban igyekeznek részt venni. Most éppen aktuálisan a kazáncserét végzik, hiszen itt 

megadta magát. Ezzel járulnak hozzá ahhoz, hogy rendben legyen a levéltár környezete. 

Valóban rengeteg pénz kellene ahhoz, hogy ott az épületet teljesen rendbe rakják. Nem oldaná 
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meg a problémát, mert gyakorlatilag tele van. Kellene egy kicsit nagyobb hely is rá. 

Mindenképpen egy újban gondolkoznak hosszútávon. Gyakorlatilag ezt majd írásban is 

megerősíti.  

Ezzel a mai munkájuk végére értek, mindenkinek köszöni a mai hatékony és gyors munkáját. 

Mindenkinek további szép napot kíván, viszontlátásra. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Kollárné dr. Lengyel Linda :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (:Hunyadi Péter :)     (:Szabadi István :) 

 

 

 

 

 


