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Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

Ülés ideje: 2021.11.25.        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. Harkai Péter 1  MMM 

5. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

6. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

9. dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

10. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

11. Szabadi István 1  MHM 

12.  

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(2 fő 13,33 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
 

Czeglédi Edit    szociálpolitikai csoportvezető 
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Tóth Péter    városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás    környezetvédelmi referens 

Paska Istvánné   költségvetési csoportvezető 

Mátyus Zoltán    Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Harkai Péter és Juhász György képviselőket. 

 

A mai ülésükön nem volt zárt ülés, így nincs mit ismertetni, ott nem született döntés. 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

 

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

 

Szabadi István képviselő: 

 

Nem tudja, nem beszélték meg, hogy a beszéd alatt le lehet-e venni a maszkot.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nyugodtan. Beszéd közben le lehet venni. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Csak azért, mert jobban lehet érteni, egyébként nagyon fura hanghatásuk van.  

Igen, nem véletlenül ez a napirend előtti felszólalása címe, ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom 

határozottan ellenzi az oltás kötelezővé tételét a munkahelyeken, különösen annak fényében, 

hogy ezek esetleges mellékhatásaiért senki nem vállalja a felelősséget. Tudják, hogy sem a 

gyártó, sem a kormány, sem az oltóorvos, senki nem vállal semmilyen felelősséget, de ők 

felelőtlenek, ha nem veszik fel. Érdekes világban élnek most. A teremtő szabad akaratot adott 

minden embernek, el tudja dönteni, hogy melyik kockázatot vállalja.  

Elhallgatta a média a Mi Hazánk legutóbbi többezres tüntetését is, amit az Alkotmánybíráság 

előtt tartottak meg. Ez Magyarország eddigi legnagyobb járványügyi demonstrációja volt, ahol 

többezren tüntettek a Covid oltások kötelezővé tétele ellen. Ennek köszönhetően és az 

elhallgatásnak köszönhetően a különböző, számukra lehetőségként felmerülő platformokon, 

illetve közösségi oldalakon már több, mint félmillióan megnézték ennek a tüntetésnek az 

üzeneteit. A Telex még csodálkozott is, hogy Dúró Dóra facebook oldala rekordokat döntött. 

Ha elhallgatják őket, ez egy idő után kontraproduktív is tud lenni. Toroczkai László a Mi 

Hazánk Mozgalom elnöke és egyben kormányfő-jelöltje, s Ásotthalom polgármestere ott 

bejelentette, hogy Magyarország összes polgármesterének egy nyílt levelet küld, küldött. Azért, 

hogy erről a lakosság is értesüljön, azért beleolvasna ebbe a levélbe. Egyébként nem biztos, 

hogy eljutna hozzájuk. Nagy tisztelettel ezt ő fel is olvassa. Arról szól a levél, hogy: "Tisztelt 
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Polgármester Úr! Ahogy az Ön előtt is ismert, a Magyarország Kormánya által kiadott 

kormányrendelet 2021. november 1-től lehetővé tette a munkáltatók számára a kötelező Covid 

oltás előírását a foglalkoztatottaknak. Azokat a munkavállalókat, akik nem engednek a 

zsarolásnak, fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik. Itt azért megjegyzi, hogy a 

veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató ezt egyoldalúan megteheti, de csak a veszélyhelyzet ideje 

alatt és arra az időtartamra. Tehát egy évre most nem tudja elküldeni. Ha ilyen van a papíron, 

akkor senki ne írja alá. Egyébként a polgármesteri utasítás ellen megfogalmaztak egy nagyon 

komoly jogi beadványt. Ha valaki erre kíváncsi, vagy szeretne vele élni, akkor keresse meg és 

át fogják adni. Az Alkotmánybíróságra való beadványukat is közkinccsé tették a honlapukon. 

Nagyon fontos, hogy ezzel a szerintük ezzel a döntéssel, szerintük lelketlen döntéssel, ezzel a 

kormányrendelettel magyarok százezrei kerülnek rendkívül nehéz anyagi helyzetbe a karácsony 

előtti időszakban. Itt van kényszerítés, zsarolás, uszítás, csak ezt állami szinten meg lehet tenni. 

Lejárt az ideje, így nem tudja végigolvasni, de kéri ezek figyelembevételét és gondolja meg a 

Polgármester úr, hogy esetleg ezt visszavonja, amit november 22-én kiadott.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Csak egy gondolatban reagálna a felhozottakra. Alapvetően az oltás kötelezővé tétele többnyire 

ott indokolt, ahol nagy ügyfélforgalom van. Azt gondolja, hogy a hivatal is egy ilyen hely. 

Egyrészt védik a lakosságot vele, s védik a saját munkavállalóikat. Nagyjából 70 %-os az arány, 

amiben oltott a hivatal. Szeretnének ezen a számon javítani. Azt gondolják, hogy egy 70%-on 

működő hivatal nem tudja ellátni a feladatait. A másik oldalon az lenne a probléma, ha nem 

tudják végezni a munkájukat. Szerinte az ugyanolyan gond, mint az, hogyha ezt a fajta kötelezést 

a munkavállalókkal közösen akarják megoldani. Egyébként nem kötelező, csak ezeken a 

munkahelyeken oltással együtt lehet dolgozni. Ha az ember szeretne olyan munkát vállalni, ahol 

ez nem az, biztos, hogy talál magának ma. Rengeteg álláshirdetés van most is a Halasi 

Tükörben is, mindenütt. Azt gondolja, hogy a vállalkozások egymagukban el tudják dönteni azt, 

hogy ők élnek-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Szerinte, ha ők felelősen gondolkodnak, s azért 

adták ki ezt a határozatot, kérést a dolgozóik felé, akkor járnak el jól, ha ezt megkövetelik. 

Máskülönben az ellátás biztonsága is veszélybe kerül. Neki ez az álláspontja és nem szándékozik 

ezen a közeljövőben változtatni, mert nem lát rá okot, hogy mi az, ami a változást indukálhatná. 

Rengeteg betegük van most is egyébként, a hivatalban is. Ha valamilyen úton-módon ezt fékezni 

akarják, annak egy útját látja, azt, hogy oltakozni kell. Nagyon örül annak, hogy egyébként már 

nagyon sokan felvették azóta az oltást, s elkezdődött ez a folyamat. Bízik benne, hogy senkivel 

nem kell egyébként majd leülniük december után, január első heteiben, hogy beszélgessenek 

arról, hogyan menjen tovább akkor az ügymenet, hanem addigra rendezettek lesznek a 

körülmények. Azt gondolja, hogy ez az egyetlen út, amelyen keresztül normálisan tudják vinni 

a város ügyeit. Mást nem lát. Ha változna a helyzet, vagy javulnának a mutatók, akkor lehetne 

ezen gondolkodni, de szerinte most nem ezt az időszakot élik. 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával 4,3 millió forintot tudnak arra 

fordítani, hogy a lakosság által kedvelt helyszíneket tudjanak visszaadni a környezetnek és a 

közösségnek. Részben a Keceli út környékén vannak megtisztításra kerülő helyszínek, részben 

pedig a Sóstó környékén. Utóbbi helyszínen, a régi lőtéren olyan helyszíni terepadottságok is 

vannak, amelyet szeretnek használni és kihasználni kerékpárosok, motorosok egyaránt. Első 

körben terv szerint december 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor szeretnének azokkal találkozni 

ott a helyszínen, akik hobbi- vagy sporttevékenységként szeretnék hivatalosabb keretek között 
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használni konkrétan ezt a területet, vagy olyan egyéb helyszínt, lehetőséget, kereteket kutatnak, 

ahol befogadnák őket. 

Örömmel tapasztalják, hogy számos együttműködésre nyitott és kész közösség és egyesület van 

Kiskunhalason, akik megoldást keresnek hiányosságaikra és dolgozni is képesek és akarnak 

saját és környezetük jövője érdekében. 

Ezzel a munkával párhuzamosan számtalan kiskunhalasi család is a város jövőjének jól 

alakulásán dolgozik. 

Polgármester úr a tavasszal meghirdetett és elindított Tesz-Vesz Város Program újabb 

állomásaként a napokban első körben 1.700 erdészeti facsemete megrendelését hagyta jóvá. A 

lakossági igények már 600 felett járnak. 

A város honlapján az érdeklődők továbbra is megtalálják az igénylőlapot és lehetőséget. Az 

erdészeti nevelésből származó magágyi csemeték 1, illetve 2 évesek, melyek kiosztását 

rendelkezésre állás függvényében szeretnék folyamatosan, akár a következő években is 

biztosítani a halasi lakosság, magánszemélyek, cégek, intézmények és bármilyen közösség 

számára. 

Ha már a teremtett világról is szó esett itt az előző percekben, annak védelméről beszélt ő is, az 

biztos, hogy a teremtéskor a Jóisten valóban szabad akaratot adott az embernek, de nem mondta 

mellé azt, hogy legyen virológusabb a virológusnál. 

 

Juhász György képviselő: 

 

Hazájukban tizenhárom éve köszöntik a segítő foglalkozást végzőket a Szociális Munka Napján. 

Az országgyűlés 2016. decemberében döntött arról, hogy november 12., a Szociális Munka 

Napja egyben munkaszüneti nap is a szociális ágazatban dolgozók számára. Az ünnep célja, 

hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év egészében segítik, gondozzák 

a rászoruló honfitársaikat. Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy a 

magyar társadalom befogadó, összetartó, s a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris 

közösség legyen. A Szociális Munka Napján nekik mondanak köszönetet.  

Hazájukban az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, amely szociális 

kezelést, gondozást igényel. Minden év november 12-én azokért az elesettekért, 

kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondanak 

köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai tudással végzik munkájukat. 

A társadalom fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel, hogyan gondoskodik a szegényekről, 

a segítségre, támogatásra szorulókról. Ebben a munkában különösen fontosak a szociális 

munka világában tevékenykedő segítők, s azon nem segítő munkát végző kollégák, akik 

munkájukkal hozzájárulnak a gondozói, ápolói és a szociális munka eredményességéhez. 

Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka, szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. 

Kiskunhalason körülbelül négyszáz munkatársuk dolgozik állami, kistérségi, vagy egyházi 

fenntartású szociális intézményben, többféle szolgáltatást nyújtva a segítségre szorulóknak. 

Ezúton is köszönet jár mindannyiuknak, mindennapi munkájukért, helytállásukért, 

áldozatvállalásukért. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

közel 800 millió Ft-ot támogatást kap a működéséhez. Ennek jelentős része központon 

költségvetésből származik és körülbelül 20 %-a pedig Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

hozzájárulása a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások 

működtetéséhez. Az elmúlt évek költségvetési biztosították az intézmény megfelelő színvonalú 

működését, a dolgozók munkabérének és az intézmények telephelyeinek működtetési költségeit. 

Sajnos ebben az évben sem tudták egymás társaságában köszönteni munkatársaikat, bár más 

formában megtették ezt. Most ezen a helyen is, képviselőtársaival együtt megköszöni a 

Kiskunhalason a szociális ágazatban minden szakterületen dolgozó kolléga munkáját.  

Az érintettség okán, de egyben a szociális ágazatban dolgozók áldozatkész és felelősségteljes 
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munkavégzéséhez kapcsolódóan szeretné elmondani, hogy intézményük dolgozóinak több, mint 

90 %-a a lehető legkorábban vette fel a Covid védőoltásokat. Sajnos saját elhatározásból és 

minden presszió, vagy kényszer nélkül tette. Részben saját, részben pedig munkatársai és az 

általuk ellátott covidfertőzéssel jellemzően fokozottan veszélyeztetett ellátottjaik egészségének 

megóvása érdekében. Az általuk gondozott személyek, munkatársaik és hozzátartozók is joggal 

várják el tőlük, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítják az ellátottjaiknak.  

Mégegyszer köszöni a munkát, amit nap, mint nap végeznek alázattal, de mindannyiuk számára 

nélkülözhetetlenül.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy mindannyian csak csatlakozni tudnak Képviselő úr felszólalásához és hálás 

szívvel köszönik a szociális ágazatban dolgozók mindennapi munkáját ezúton is.  

 

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

ESEMÉNYEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 25. napirendi 

pontként tárgyalnák meg az osztós anyagként kiküldött „Közfoglalkoztatási programok indítása 

2022” című előterjesztést. Azért utolsóként, hogy legyen idő esetleg elmélyülni benne annak, 

akinek eddig nem volt lehetősége rá. Ennyi módosítás van a napirenddel kapcsolatban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2325   Száma: 21.11.25/0/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2325   Száma: 2021.11.25/0/0/A/KT 

 

 

102/2021. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 25-i ülésére kiküldött 

meghívót kiegészíti az osztósként érkezett „Közfoglalkoztatási programok indítása 2022” című 

előterjesztéssel, melyet 25.napirendi pontként kíván tárgyalni. 

 

NAPIREND: 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 

1.  Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervének módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalas város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 
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4.  Egyes ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Balatonakali tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Az Eötvös u. 35. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Együttműködés a Mélykúti Autocross Egyesülettel Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Szabó Ervin utca 9. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésén képviselendő 

tulajdonosi álláspont 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében Kollárné dr. 

Lengyel Linda 

jegyző  

 

12.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi Ellenőrzési Terve Kollárné dr. 

Lengyel Linda 

jegyző 

 

13.  Global Menedzsment Kft. részére helyiség biztosítása utazási iroda 

működtetéséhez 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámolója 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási 

Tervének felülvizsgálata 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2022. 

évi fordulójához 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Megbízási szerződés módosítás dr. Németh Magdolna házi 

gyermekorvossal telephely változás miatt Új változatban! 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Javaslat a III. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó 

előszerződés megkötésére dr. Kmeth Sándor fogorvossal 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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20.  Kiskunhalas város és Lepoglava (Horvátország) város közötti 

együttműködési szerződés megkötése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 

működéséről, valamint a 2022. évre szóló munka-és pénzügyi terve 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Közfoglalkoztatási programok indítása 2022 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: 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 betegsége miatt nem tud jelen lenni 

körükben, így Paskáné Erzsike lesz az, amennyiben kérdés lesz, megpróbál válaszolni nekik.  

 

Paska Istvánné költségvetési csoportvezető:  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosítása harmadik alkalommal 

kerül a képviselő-testület elé. A benyújtott előterjesztésbe beépítésre kerültek a Polgármester 
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úr 2021. szeptember 30-át követően hozott saját hatáskörű előirányzat módosító határozatai. A 

képviselő-testület elé benyújtott előterjesztés megküldésre került Szalontai Mária könyvvizsgáló 

asszony részére, aki 2021. november 16-án kelt jelentésében a költségvetési rendelet-tervezetet 

rendeletalkotásra alkalmasnak találta.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Nagy bizakodásra ad okot itt ez a 100 millió Ft-os plusz iparűzési adóbevétel. Ezt bizottsági 

ülésen is elmondta. Tényleg megsüvegelendő teljesítményt nyújtottak a városukban lévő cégek 

és az ott dolgozók. Külön öröm, hogy ebből 50 millió Ft-ot el tudnak tenni tartalékba, s a másik 

50 millió Ft nagyobb mozgásteret ad az önkormányzatnak. Ami biztos, hogy országos szinten 

is érződik ez. Nem közgazdász, de ez a 6-7 %-os GDP növekedés valószínűleg meglesz év végén 

és ez tényleg arra ad lehetőséget, hogy különböző juttatásokat tud a kormány biztosítani a 

polgárok részére. Mégegyszer köszöni az itt élő cégek, itt helyi adót fizetőknek ezt a remek 

munkát.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2326   Száma: 21.11.25/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; 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 
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Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2326   Száma: 2021.11.25/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2021. (XI. 26.) 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. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró 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. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró 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. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró 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) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

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

„2. § 
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(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét: 9.002.694.737 Ft-ban 

b) költségvetési kiadások összegét: 8.885.075.828 Ft-ban 

c) Bevételi főösszegét: 9.002.694.737 Ft-ban 

d) költségvetési bevételek összegét: 5.460.072.468 Ft-ban 

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

ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét:- 612.643.011 Ft-ban 

eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:- 2.812.360.349 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: - 702.185.920 Ft-ban 

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 2.840.436.349 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: 2.952.978.804 Ft. 

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 

1.922.693.238 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. 

(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. 
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3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A jelenleg a meghívóban szereplő 2. és 3. napirendi pont összetartozik, ezért az elmúlt évek 

előttük is ismert gyakorlatának megfelelően azt szeretné kérni, hogy a két előterjesztést együtt 

tudják kezelni, ha esetleg kérdés, vagy észrevétel van. A szétbontás indoklása az, hogy a 

településszerkezeti tervet egy határozattal fogadja el a képviselő-testület. Az erre alapuló 

építési szabályzatot és ennek mellékletét képező településrendezési tervet pedig rendeletben. Ez 

a két döntés, ami most a testület előtt áll, a legutóbb indított rendes és teljes településrendezési 

terv módosítási eljárásnak a lezárását szolgáló döntés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2327   Száma: 21.11.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 
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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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2327   Száma: 2021.11.25/2/0/A/KT 

 

 

103/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Kiskunhalas Város 

4/2020. (I. 30.) Kth. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét a mellékletben 

szereplő ábrák szerint, a következő tartalommal: 

1. Kt jelű beépítésre szánt különleges turisztikai terület kategóriába kerül át a 0579/18 

helyrajzi számú telek „udvar” alrészletéből 1,5 hektár, Ev védelmi erdőterületbe 0,1 

hektár, a jelenlegi Mk jelű kertes mezőgazdasági terület besorolás helyett. 

2. Kt jelű beépítésre szánt különleges turisztikai terület kategóriába kerül át a 0787/28 

helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete, 0,1 hektár, a jelenlegi Mk jelű kertes 

mezőgazdasági terület besorolás helyett. Az alrészlettől nyugatra lévő szántórész 

(20x20 m) Ev jelű védelmi erdőterületbe kerül át a jelenlegi Má jelű általános 

mezőgazdasági terület besorolás helyett.  

3. Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe kerül át a jelenlegi Mát jelű általános 

mezőgazdasági terület helyett a 0783/6 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete, 

amelynek területe a folyamatban lévő földhivatali eljárás során 0,4 hektárra kibővül.  

4. Kts jelű beépítésre nem szánt különleges technikai sportterület kategóriába kerül át a 

0187/2 helyrajzi számú telek keleti része, 6,2 hektár, a jelenlegi Hull jelű beépítésre 

szánt különleges hulladékkezelő, -lerakó terület besorolás helyett. 

5. Ln jelű nagyvárosias lakóterületbe kerül át a 1815/62 helyrajzi számú telek két 

területfoltja (összesen 0,1 hektár) a jelenlegi Lk jelű kisvárosias lakóterület helyett. 
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6. Zkp jelű közpark területfelhasználási kategóriába nem kerül át a 2524/5 helyrajzi számú 

telek, a jelenlegi Fü jelű beépítésre szánt különleges fürdő és strand terület besorolás 

megmarad. Ktf jelű beépítésre nem szánt különleges fásított köztérré válik a Csipke 

hotel 2500/3 helyrajzi számú telkének északi része, 0,3 hektár, Fü jelű beépítésre szánt 

különleges fürdő és strand terület besorolás helyett. 

7. Vt jelű településközpont vegyes kategóriába kerül át a 2643/2 és 2643/3 helyrajzi számú 

telek, 0,7 hektár a jelenlegi Lk jelű kisvárosias lakóterület besorolás helyett és a 2643/1 

helyrajzi számú telek, 0,2 hektár, a jelenlegi Vi jelű intézményterület besorolás helyett. 

8. Lk jelű kisvárosias lakóterület kategóriába kerül át a 41458/2 helyrajzi számú telek, 0,2 

hektár, a jelenlegi Mz jelű kertes mezőgazdasági terület besorolás helyett. Ktf jelű 

beépítésre nem szánt különleges fásított köztér, sétány jön létre a 7250/1 és 41487 

helyrajzi számú telkeken, 0,7 hektár, a jelenlegi Lk jelű kisvárosias lakóterület 

besorolás helyett. 

9. Kgk jelű beépítésre nem szánt különleges gazdasági és pihenőkert területbe kerül át a 

40753/3 helyrajzi számú telek (új helyrajzi szám 40753/9,) 0,2 hektár, a jelenlegi Mz 

jelű kertes mezőgazdasági terület besorolás helyett. 

10. Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe kerülnek át a 078/6,76,77,147 helyrajzi számú 

telkek, 2,3 hektár, a jelenlegi Mát jelű általános mezőgazdasági terület besorolás 

helyett.  

11. KÖu jelű közlekedési és közműterület kategóriába kerülnek át a 1708, 1839/1 és 1892 

helyrajzi számú telkek egyes részei, 1,0 hektár, Ktf jelű beépítésre nem szánt különleges 

fásított köztér, sétány terület besorolás helyett. 

12. A Majsai úti Ipari Park gyűjtőútja meglévő nyomvonalnak minősül a jelenlegi tervezett 

kategória helyett. 

13. Kgk jelű beépítésre nem szánt különleges gazdasági és pihenőkert terület kategóriába 

kerül át a 6368/2 helyrajzi számú telek, 0,3 hektár, a jelenlegi Üh jelű hétvégi házas 

üdülőterület besorolás helyett. 

14. Feltüntetésre kerülnek Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervében szereplő térségi 

kerékpárutak Kiskunhalasra érvényes szakaszai. 

15. A jelmagyarázatban a villamosenergia-ellátási hálózat elemeinek feszültségszintje 

pontosításra kerül. 

16. A műemlékek ábrázolása frissül a 2021. évi adatszolgáltatás szerint. 

17. A régészeti lelőhelyek ábrázolása frissül a 2021. évi adatszolgáltatás szerint.  

18. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek ábrázolása frissül Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelete szerint. 

19. Az országos erdőtelepítésre javasolt terület övezete elemeinek ábrázolása a Lechner 

Központ 2021. évi adatszolgáltatása alapján pontosításra kerül. 

20. A barnamezős területek ábrázolása és jelmagyarázata pótlásra kerül. 

21. Tanyás telkek kertesből általános mezőgazdasági területbe való átsorolása.  

 

 

Határidő: a hatályba lépést követően folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Bankós Róbert főépítészi referens, általa: tervező 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város Helyi Építési Szabályzatának módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag érvényes az, ami az előző témánál elhangzott. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2328   Száma: 21.11.25/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; 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 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2328   Száma: 2021.11.25/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

23/2021. (XI.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, továbbá a Kiskunhalas Város 

településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet szerint a 

társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 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. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
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1. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

1. §-a a következő i)–k) ponttal egészül ki: 

[Kiskunhalas közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény (továbbiakban: Étv.), szerinti építési tevékenységet folytatni a mindenkor hatályos 

jogszabályok, különösen az Étv., az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) 

előírásai, továbbá a Kiskunhalas településképének védelméről szóló helyi rendelet 

(továbbiakban: TKR) szerint, valamint e rendeletben és ennek] 

„i) 9. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi „Együtt élő négy 

város” és „Kötöttpályás gazdasági terület” azonos kiterjedésű övezetek szabályaiban, 

j) 10. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi „Általános 

turisztikai fejlesztési terület” és „Gyógyhelyek és gyógyfürdők” azonos kiterjedésű 

övezetek szabályaiban,  

k) 11. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi „Napelempark 

elhelyezésére szolgáló különleges övezet” szabályaiban” 

(foglaltak szerint megengedett.) 

2. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában) 

„8. Telken belüli csapadékvíz-tárolás: közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy 

közcélú ellátása hiányában, a telek 30 %-ot meghaladó beépítettsége esetén, a 30 % fölötti 

beépítettségre értelmezve, a beépített terület minden megkezdett 10 m2-ére számítva 0,3 

m3 hasznos térfogatú zárt csapadékvíz-tároló (ciszterna, záportó, vagy mobil tároló) 

létesítése, biztosítása; a hasznos térfogat kialakítása 5,0 m3-ig kötelezően előírt, 5,0 m3 

számított érték felett ajánlott.” 

3. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Sz-1 terven jelölt országos vízminőség-védelmi terület (jelmagyarázat C5.21 pont) a 

felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi 
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művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása miatt országos védelem alatt áll, ezért 

területén belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre 

kerülő szennyezett vizek esetében gondoskodni kell róla, hogy a szennyező komponensek ne 

rontsák a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotát. Azon szennyező komponenseket, 

amelyek rontanák az aktuális vízállapotot, csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a 

vizekbe. A területen potenciálisan vízszennyező építmény nem helyezhető el.” 

4. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § 

(1) Közjóléti erdő megvalósítása érdekében az Sz-2 terven építési tilalom területének határa 

(jelmagyarázat C7.3 pont) jellel ábrázolt 6403/1-10 helyrajzi számú (Határ utca 2-20. 

házszámú) telkeken építési tilalom érvényesül. 

(2) Szabályozási vonallal leszabályozott, építési tilalommal nem terhelt építési telek 

leszabályozás szerinti telekalakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő telek akkor is 

beépíthető, ha területe az övezetben előírt teleknagyságot nem éri el. 

(3) Az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a szabályozási tervben elővásárlási joggal 

érintett terület határa (jelmagyarázat C7.5 pont) jellel megkülönböztetett, az a) –h) pontokban 

felsorolt ingatlanokon, az ott megjelölt településrendezési célok alapján. Az elővásárlási jog 

megszűnik a megosztással keletkező olyan telkeken, amelyeket a megjelölt településrendezési 

cél nem érint. Önkormányzatot illető elővásárlási joggal érintett területek: 

a) Sóstó partja mentén kijelölt Zkp, Ek és V jelű beépítésre nem szánt övezetek kialakítására 

a 6374/5; 6375/9; 6393; helyrajzi számú telkek. 

b) Dong-ér menti Ek közjóléti erdő kialakítására a 6398/2,3; 6403/1,2,3,6,7,8,9,12,13; 

helyrajzi számú telkek. 

c) Dong-ér mentén kijelölt, belterületi és zárkerti fekvésű, beépítésre nem szánt rendeltetésű 

területek Dong-ér völgyi út (KÖu) és zöldsáv (Zkp, Ev) kialakítására a 2395; 2439- 2441; 

2679-2684; 2686/5; 2687-2692; 2695; 2697-2702; 2704-2709; 2711-2718; 2720; 2735-

2747; 2749; 2751; 2752; 2754-2759; 2761; 2762; 2764-2766; 2768/3; 2769; 2771-2773; 

2776; 2781-2783; 2786; 2787;41934-41944; helyrajzi számú telkek. 

d) Belterületen kijelölt Sp jelű terület kiegészítésére a 630/3; 2396; helyrajzi számú telek. 

e) Zártkerti fekvésű területen kijelölt záportó (V) kialakítására a 41487; 41788; 41789; 

41501; helyrajzi számú telkek. 

f) Református Újtemető bővítésére és védőerdője céljára kijelölt T és Ev jelű területek 

kialakítására a 3023; 3026; 3027; 3030; 6215; helyrajzi számú telkek 
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g) 53-as számú főút keleti elkerülő szakaszát képező KÖu jelű terület megvalósítására a 

6449/48-54; 6449/56; helyrajzi számú telkek. 

h) Bibó István Gimnázium melletti Vt jelű településközpont vegyes területen 

intézményfejlesztés céljára a 2605/4 helyrajzi számú telek. 

(4) Az Sz-2 terven beépítési kötelezettséggel érintett terület határa (jelmagyarázat C7.6 pont) 

jellel lehatárolt területen beépítési kötelezettség érvényesül. 

a) A beépítési hiány pótlása céljából beépítésre kötelezett a 131/1; 208/10,11; 514; 4640; 

helyrajzi számú telek. 

b) Az a) pontban foglalt beépítési kötelezettség teljesítése mindaddig nem kötelező, amíg a 

tulajdonos és a helyi önkormányzat közötti megállapodás keretében a telek közcélú 

parkolásra van használva. 

(5) Bontás hiányában helyrehozatalra kötelezettek az épületek a következő esetekben: 

a) homlokzati falazat 30 %-nál nagyobb vakolat-, vagy burkolathiánya 

b) bádogos szerkezetek 30 %-bál nagyobb rozsdásodottsága 

c) nyílászárók 30 %-nál nagyobb felületkezelési hiánya 

d) ereszcsatornák a csatornaelemek csatlakozásánál nem zárnak, így a közterületre folyatják 

a vizet 

e) tetőfedések, kémények anyaga 30 %-nál nagyobb mértékben károsodott  

(6) A beültetési kötelezettséggel érintett terület határa (jelmagyarázat C7.8 pont) jellel 

megkülönböztetett terület beültetését 150 m2-enként legalább 40 db cserjével, 150 m2-enként 

legalább 1 db fával, és a lombbal nem fedett felületeken gyeppel kell biztosítani.” 

5. § 

(1) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A helyi jelentőségű védett természeti érték (jelmagyarázat C4.3.3 pont) és helyi jelentőségű 

természetvédelmi oltalomra javasolt fa, fasor (jelmagyarázat C4.3.4 pont) jellel 

megkülönböztetett fák megmaradása biztosítandó a törzs középpontjától mért 5 m sugarú körön 

belül eső építési hely felhasználása során, az épület visszahúzásával, vagy alacsonyabb 

épülettömeggel.” 

(2) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 9. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
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(Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához 

szükséges személygépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírások:) 

„c)  Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás, és üdülő önálló 

rendeltetési egysége után” 

6. § 

(1) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 11. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Beépítési módra vonatkozó helyi szabályok:) 

„e) „0” kódjelű zártsorú, sajátos hézagos beépítési mód esetében a zártsorú beépítésben 

kötelező hézagokat ír elő a szabályozási tervben ábrázolt építési hely. A szomszédos telek 

kötelező beépítési hézagával érintkező oldalhatár esetén az oldalhatáron álló épület eresze 

a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos 

ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való visszavezetésével.” 

(2) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 11. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Elő-, oldal- és hátsókert helyi előírásai:) 

„f) A hátsó telekhatáron, vagy ahhoz 1,5 m-nél közelebb álló épülethatároló fal 

nyílásmentesen, a telekhatáron álló fal pedig tűzfalként alakítandó ki; a hátsó 

telekhatártól 1,5 méternél közelebb eső épületszerkezet vagy a tűzfal lemagasabb pontja 

lakóövezetben nem haladhatja meg a szomszédos telek terepcsatlakozásához viszonyított 

4,5 m-t, kivéve, ha a szomszédos telek hátsó telekhatárán ettől magasabb, az építési 

jogszabályok szerint szabályosan kialakított és az ingatlannyilvántartásban szereplő 

épület tűzfala áll, ekkor a csatlakozó tűzfal legmagasabb pontja maximum a szomszédos 

telek hátsó telekhatárán álló tűzfal legmagasabb pontjával megegyező lehet. A 

legmagasabb pont meghatározásánál a kémény és szellőző, valamint tartozékaik 

figyelmen kívül hagyandók.” 

7. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az övezetben nem helyezhető el gáztároló, új önálló üzemanyagtöltő, új önkiszolgáló 

autómosó. Személygépjármű-tároló meglévő, vagy tervezett lakófunkció nélkül, főépületként 

történő elhelyezése esetén a bruttó alapterület minden megkezdett 20 m2-ére számítva legalább 

80 m2 zöldfelületet kell létesíteni a telken” 
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8. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

29. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. Beépítésre nem szánt különleges terület (En, T, B, Ktf, Ktb, Kh, Kgk, Vm, Kts)” 

9. § 

A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A Kts technikai sport különleges övezetben autó-motorsport pálya és 

kiszolgálólétesítményei, valamint a pályához kapcsolódó rekreációs célú építmények 

helyezhetők el.” 

10. § 

(1) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

(3) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

(4) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 

(7) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet a 7. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

(8) A Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki. 
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11. § 

Hatályát veszti a Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) 

önkormányzati rendelet 2. § 7. pontja. 

12. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

13. § 

Ezen rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet 

a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha 

az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.” 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez olyan előterjesztés, ami nem járt bizottságok előtt. Ez később került az előterjesztések közé. 

Alapvetően egy gondolatot tudnak hozzátenni. Ezekről az ingatlanokról korábban már hozott 

döntést a képviselő-testület, illetve lehet, hogy még polgármesteri határozattal indult a dolog. 

Utólag, az adásvételi szerződés kapcsán derült ki, hogy ezek gyakorlatilag a törzsvagyon 

részévé voltak téve. Ugyanúgy kis darab területek külterületen, amelyekre gyakorlatilag a 

képviselő-testület már hozott döntést, hogy értékesíthetőek. Ahhoz, hogy az értékesítést valóban 

véghezvihető legyen, így ezeket az ingatlanokat ki kellene vonni a törzsvagyonból. Erről szól ez 

a mostani előterjesztés. Úgy emlékszik, hogy volt hozzá térkép is, meg lehetett nézni azt is, hol 

találhatóak ezek az ingatlanok. Körülbelül ennyi felvezetés van.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

A kérdése csak az, hogy van-e valamilyen természet-, vagy környezetvédelmi hatósági 

vélemény, vagy jogosítvány arra, hogy ezt ki lehet vonni. Volt-e ilyesmi vizsgálat?  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Abban a tekintetben vizsgálták ezeket az ingatlanokat, hogy vajon mi indokolhatta annak idején 
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a forgalomképtelenné nyilvánítását. Valószínű, hogy amikor ez megtörtént, bár ennek már 

dokumentumnyomát nem találták meg a hivatal irattárában, valószínűleg egy félreértés 

következtében a nádas művelési ág szerepelt ez, mint természetileg védett terület a vagyonjogi 

besorolásban forgalomképtelenként. Ennek utánanéztek, hogy egyrészt nyilvántartott 

természeti érték-e ez a három ingatlan, vagy abba tartozik-e. Ez a nemzeti park nyilvántartása 

alapján nem tartozik a védett természeti értékek közé, a nevesített védett természeti értékek közé, 

valamint azok a földterületek, amelyek a törvény erejénél fogva egyébként is védettek lennének 

a művelési águknál fogva, abba a körbe sem tartozik bele ez az ingatlan. Amellett, hogy ez a 

Kiskunhalason áthúzódó ökológiai folyosó területén belül van, viszont természeti védettséget 

nem élvez, emiatt nem vonatkozik rá az a fajta kategória, hogy a törzsvagyon részének kellene, 

hogy legyen. Emiatt javasolják ennek az innen történő kivételét. Ami annak idején a zavart 

okozhatta véleményük szerint, hogy ez nádas művelésű ágú mind a három ingatlan. Ennek még 

nem néztek annyira mélységében utána, lehet, hogy amikor ennek a besorolása megtörtént egy 

évtizeddel ezelőtt, akkor még lehet, hogy a nádasok a törvény erejénél fogva védettek voltak. A 

mosta hatályos állapot szerint viszont nem. A valóságban ezek szántóval körülvett, 

benádasodott ingatlanok tulajdonképpen. Olyan formán természeti védettséget nem élveznek.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azon sem csodálkozna, ha most is használnák egyébként a szomszédos területek tulajdonosai 

ezeket a területeket. Csak ma még olyan módon, hogy kicsit túlnyúlik a szántó területe a 

hivatalos telekhatáron. De így most már, ha ezt le tudják zongorázni, akkor utána nyilván ezt 

jogszerűen fogják tudni használni. Ennyi.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2329   Száma: 21.11.25/4/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 1 7.69 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Szabadi István Nem MHM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2329   Száma: 2021.11.25/4/0/A/KT 

 

104/2021. Kth. 

Egyes ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

6.§-ban meghatározott jogkörében eljárva forgalomképessé nyilvánítja a Kiskunhalas zártkert 

42140, 42141 és a 42147 hrsz alatti, „nádas” megnevezésű ingatlanokat. 

 

 

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 

Analitika 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Balatonakali tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az előterjesztés sem járt bizottságok előtt. Annyit mondana előzetesen a témát illetően, hogy 

a balatonakali tábor önkormányzati tulajdonba vételét már nagyon rég kezdeményezte 

önkormányzatuk. Szerinte még 2008-ban, vagy lehet, hogy még ez előtti időszakokban. A 

sikondai tábort sikerült is önkormányzati tulajdonba megkapniuk 2013 környékén, azonban a 

balatonakali táborral voltak elszámolási problémák. Emiatt bírósági ügy is volt belőle. Amíg a 

bírósági ügy folyamatban volt, addig az ő kérelmük megállt tulajdonképpen. Mire újra be tudták 

volna adni, addigra az állami területekkel kapcsolatban olyan döntés született, hogy nem adnak 

ingyenesen semmilyen ingatlant át önkormányzatok számára. Most azonban úgy tűnik, hogy ez 

változik, s lehetőségük lesz arra, hogy beadják ennek a területnek a megszerzésére vonatkozó 

igényüket. Egyébként azt tudja elmondani, hogy az önkormányzatok által működtetett Vakáció 

Np. Kft. a mai napig birtokban van ezen területen. Idény nyáron is működött és üzemelt 

táborként. Amennyiben sikerül ezt az ingyenes tulajdonba vételt megvalósítaniuk, akkor tizenöt 

évre kötelezve is lesznek arra, hogy ezt a feladatot ezen a helyszínen ilyen formában ellássák. 

Nyilván más lehetőségük lesz, ha nem kell bérleti, vagy használati díjat fizetniük az államnak. 

Akkor ezeket a költségvetési sorokat át lehet csoportosítani arra, hogy a táborban rendezettebb 

körülményeket találjanak az odalátogatók és talán kicsit vonzóbbá tudják tenni a tábort. Annyit 

tenne még hozzá, ez nem jelenti azt, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 1/1 tulajdonos 

lesz, hanem itt egy önkormányzatok közössége által tulajdonolt ingatlan jönne létre 

gyakorlatilag Harkakötönnyel, Pirtóval, Zsanával és Csikériával. Ezek a települések maradtak 

benne a Vakáció Kft.-ben a mai napra. Velük közösen igényelnék meg ennek az ingatlannak a 

tulajdonjogát. Ehhez kell a képviselő-testület hozzájárulása. Kéri ennek a határozati 

javaslatnak a támogatását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2330   Száma: 21.11.25/5/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2330   Száma: 2021.11.25/5/0/A/KT 

 

105/2021. Kth. 

Balatonakali tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 

186/1 helyrajzi számon felvett, „kivett úttörőtábor” megnevezésű, 8848 m2 területű 

ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 639/1000 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

ingatlan 639/1000 tulajdoni hányadát az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában 

meghatározott sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
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venni és ifjúsági táboroztatás célra kívánja felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 

Város Önkormányzata az ingatlan 639/1000 tulajdoni hányadának arányában vállalja 

a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét – megtérítését, azzal, hogy a felmerülő teljes költség 

megtérítése a vagyonátvételben érintett többi részes Önkormányzattal együttesen a 

részesedésük arányában történik. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében az Ingatlanra vonatkozó 

vagyonértékelés elkészíttetéséről a többi részes Önkormányzattal együttesen a 

részesedésük arányában – külön egyeztetést követően és annak eredményétől függően - 

az MNV Zrt. útján vagy saját hatáskörben gondoskodik. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy jelen határozata 

az Ingatlan átvételében érintett alábbi Önkormányzatok azonos tárgyban hozott 

határozataival együtt érvényes: 

1. Harkakötöny Község Önkormányzata 18/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 

2. Pirtó Község Önkormányzata 35/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 

3. Zsana Község Önkormányzata 294/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 

4. Csikéria Község Önkormányzata 14/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 186/1 hrsz.-ú ingatlan 639/1000 

tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

8. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 186/1 hrsz.-ú ingatlan 639/1000 

tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő: 2021. december 1. 

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

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Eötvös u. 35. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt arról van szó, hogy egy bérlő, aki most is használja az ingatlant, jelezte a vételi szándékát. 

Ilyenkor illik a döntéshozók elé vinni a kérdést. Azt gondolja, hogy az az értékbecslés, amit 

kaptak mellé, olyan alapot teremt rá, hogy érdemes ezt a határozati javaslatot elfogadniuk és 

támogatniuk. Hogy ez ne egy nagy kalapba érkezett ügy legyen, ha úgy döntenek, véleménye 

szerint a következő alkalommal a Városgazda Zrt.-nek egy olyan feladatot kell adniuk, hogy 

ugyanilyen értékben próbáljon üzlethelyiséget, irodahelyiséget vásárolni a városban, tehát 

hogy ne legyen vagyonvesztés. Ezt az ingatlant, véleménye szerint sokat próbálkoztak, hogy 

életre keltsék. Nem tudták igazán. Hátha, ha változik itt a tulajdonosi helyzete, akkor 

megoldódnak hosszútávra a feladata, vagy a funkciója. Körülbelül ennyit gondolt felvezetésnek 

ennek az előterjesztésnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Arra szeretne reagálni, nézte az árakat, a napi árakat, hogy ez a licit azt jelenti, hogy ennél 

többért is elkelhet, vagy kevesebbért? Lefelé is megy, vagy felfelé is megy? Ezt nem tudja, lehet, 

hogy tájékozatlan ebben. Ez a napi árfolyam 50 %-a, ahogy nézi a legújabb, a ma délelőtti 

lakásárakat. 300 ezer Ft/m2 a lakás, a családi házak 250 ezer Ft/m2 áron mennek. Pláne ez 

bent van a központban, tehát frekventált helyen. A város jól jár ezzel az árral? Lehet, ha venni 

kell egy ugyanilyen épületet, az jóval drágább lesz.   

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Érti a kérdést. Alapvetően azt tudja mondani rá, hogy értékbecsült ár alatt nem lehet ingatlant 
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értékesíteni. Ez benne van a vagyonrendeletükben. Ennél kevesebb nem lehet, mint ami az 

értékbecslésben szerepel. Az az ár van kiinduló árként meghatározva. Ennél több természetesen 

lehet. Azért van ez a típusú eljárás, hogy próbálják meg a lehető legjobb árat elérni, amit a 

piac meg tud fizetni. Alapvetően ebbe az irányba szeretnének elmenni. Majd meglátják, hogyan 

alakul. Persze a végén jóvá kell hagyni az egész folyamatot. Ott látható lesz az, amikor a 

konkrét adásvételről fognak beszélgetni, hogy mi is a kialakult helyzet. Ott még mindig lehet 

szerinte azt mondani, hogy nem, ha úgy alakul, vagy úgy érzik, hogy nem kellően értékarányos 

a legjobb ajánlat sem. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy az értékbecslés itt határozza meg a 

piaci árát. Ez nem egy fiatal ingatlan, ami rajta van. Lehet azt mondani kis túlzással, hogy 

szinte telekről beszélgetnek.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén merült fel az a 

kérdés, hogy a telekhatár nem teljesen ott van, ahol a kerítés. Szeretné a hozzászólásban 

mindenképpen megjegyezni és esetleg kérni a Főépítészi osztályvezető urat, hogy erre legyen 

már gondja, ez legyen rendbe rakva, nehogy esetleg ebből valamilyen későbbi vita alakuljon ki. 

Csak ezt szerette volna megjegyezni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valóban, ezt ott is pontosították, hogy ott van egy kerítés, amely nem a telekhatáron fekszik. 

Amíg önkormányzati volt mindkét telek, addig ez nyilván nem okozott különösebb problémát. 

Ha itt ez most megváltozik, akkor ezt az értékesítéssel együtt a helyére kell tenni. Csak 

egyetérteni tudnak, s ha ez így alakul, akkor ezt meg is fogják oldani. Köszöni szépen a jelzést.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2331   Száma: 21.11.25/6/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.69 6.67 1 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2331   Száma: 2021.11.25/6/0/A/KT 

 

106/2021. Kth. 

Az Eötvös u. 35. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a 

Kiskunhalas 128 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Eötvös utca 35. szám alatti belterületi ingatlant. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú 

önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) bekezdésében 

foglaltakra - az ingatlant nyílt versenyeztetés útján kívánja értékesíteni, azzal, hogy a 

versenyeztetés induló ára 27.200.000 Ft legyen. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda 

Zrt. által készített a Kiskunhalas, Eötvös utca 35. szám alatti ingatlan értékesítésére 

vonatkozó, nyílt versenyeztetési felhívást a melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a bérlőt 

elővásárlási jog illeti meg.  

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vételár fizetési határidejét az 

államot megillető elővásárlási jogra tekintettel az elővásárlásra nyitva álló határidőt 

követő legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eredményes pályázat után 

megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t az eljárás lebonyolításával, a legmagasabb árat 

kínáló vevővel az adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával, 

szerződések, nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésével.  
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6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat nyertesével történő szerződéskötésre, a szerződés és a szükséges 

jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges módosítások) aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt., Molnár Ferenc vezérigazgató  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető    

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Együttműködés a Mélykúti Autocross Egyesülettel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt alapvetően a Keceli úti rekultivált hulladéklerakó területét szeretné hasznosítani az egyesület 

autósport céljára. Ezzel kapcsolatban szeretnének velük együttműködést kötni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Nincs mellette, mert ő nem látott területi mellékletet hozzá. Ez azt a részt is érinti, ahol volt 

régen a katonai kiképzős rész, a laktanya az a része? 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nincs. Ez kint van, a buszfordulónál kell bemenni és ott a régi Keceli úti hulladéklerakó 

rekultivált területéről van szó. Nagyjából a gyepmesteri telep mögötti rész. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Igen, mert ott keresztül mennek azon a részen, ahol régen katonai kiképzések voltak. 

Homokbuckás rész. Az arrébb van? Nem látott térképrészletet, ezért nem tudja, hogy pontosan 
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mit jelent.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez erre a részre vonatkozik. Ha a gyepmesteri telep pozíciója megvan, akkor ez ott van mellette, 

arról a részről van szó.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Szintén bizottsági ülésen beszéltek, tárgyaltak erről az előterjesztésről. Felmerült annak a 

lehetősége annak, hogy az egyesülettel a későbbiekben pár szót váltanának bizottsági ülésen a 

beruházást illetően, hiszen itt felvet egy-két kérdést részükről. Ő maximálisan támogatja, hogy 

itt autocross pálya épüljön. A kíváncsiság csajt hajtja őket, hiszen nagyon kevés országos 

futamra alkalmas rally cross pálya van Magyarországon. Talán négy hitelesített pálya van, ha 

jók az információi. Ehhez kiegészítésképpen terveznek különböző beruházásokat. Egyáltalán 

milyen jellegű rally pálya lenne? Egyrészt vezetéstechnikai lenne a városban élőknek, vagy 

versenyszintű is? Ha versenyszintűvé tudnák tenni, az komoly bevételi forrás lenne 

turisztikailag a városuknak. Ezek a rendezvények három naposak. Néhol 20-25 ezer ember is 

megfordul. Maga a hely, ha környezetvédelmi aggályok nem merülnek fel, akkor véleménye 

szerint maximálisan jó, hiszen egy kiépített út van odáig. Hogy ott a fejlesztések hová mennek, 

erről szívesen hallgatnának majd pár szót a későbbiekben.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ugyanígy nyitott ezekre a kérdésekre. Sajnos még ő sem lát sokkal többet annál, mint amit 

ismernek ma. Nagy álmokat próbál megfogalmazni szerinte az egyesület, ahogy ő hallotta. 

Valóban ezeket a nagyságrendeket célozzák. Remélik, hogy lesz rá erő, akarat és megfelelő 

forrásmennyiség, hogy kialakítható legyen ez a fajta sportpálya.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2332   Száma: 21.11.25/7/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:45  

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 
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Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

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 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2332   Száma: 2021.11.25/7/0/A/KT 

 

107/2021. Kth. 

Együttműködés a Mélykúti Autocross Egyesülettel 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt kíván működni a Mélykúti 

Autocross Egyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a Kiskunhalas külterület 0187/2 

hrsz alatti ingatlanon technikai sportok végzésére alkalmas pályát alakítson ki. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tevékenység engedélyezéséhez szükséges 

nyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Mélykúti Autocross Egyesület, 6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 9/A. 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető    

 

Határidő: azonnal 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szabó Ervin u. 9. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy régi önkormányzati ingatlan, amely szociális bérlakásként funkcionál leginkább. Az, 

hogy egy helyrajzi számként szerepel ma az ingatlannyilvántartásban, s nincs meg a 

társasházzá alakítás, nehézséget okoz, amikor órákról beszélgetnek és fogyasztásokról. Ezt 

tisztázandó célszerű társasházzá alakítani ezt az ingatlant. Erre hatalmaznák fel, erre kérnék 

meg a Városgazda Zrt.-t, hogy ezt a lépést tegye meg. Erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2333   Száma: 21.11.25/8/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2333   Száma: 2021.11.25/8/0/A/KT 

 

108/2021. Kth. 

A Szabó Ervin utca 9. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete társasházzá kívánja alapítani 

a Kiskunhalas belterület 673/2 hrsz alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szabó 

Ervin utca 9. szám alatti három felépítményt és 24 lakóegységet tartalmazó ingatlant. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Kiskunhalas 

673/2 hrsz-ú ingatlan egyedüli tulajdonosaként, mint egyszemélyi alapító, az ingatlanon 

fennálló három épületre tekintettel társasház alapítását határozza el. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt-

t a társasház alapító okirat, valamint a társasház szervezeti és működési szabályzata, 

házirendje elkészíttetésével, amely eljáráshoz a Halasi Városgazda Zrt. rendelkezésére 

bocsátja a társasház alapításához szükséges dokumentumokat, okiratokat. 

 

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

társasház alapító okirat és minden egyéb, a társasház alapításához szükséges 

jognyilatkozat megtételére, a dokumentumok (és esetleges módosítások), okiratok 

aláírására. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt-

t a társasház alapító okirat és mellékletei ingatlan-nyilvántartásba történő benyújtásával, 

- az ehhez szükséges eljárási díjat rendelkezésre bocsátja -, az eljárás során történő teljes 

jogkörű képviselettel. 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt-

t az alakuló közgyűlés lebonyolításával, továbbá, hogy az alakuló közgyűlésen nevében és 
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helyette eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a jegyzőkönyvet, és egyéb 

dokumentumokat nevében és helyette aláírja. 

 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt., Molnár Ferenc vezérigazgató  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály átszervezéséről szól a hivatal SZMSZ-ének 

(lásd: szervezeti és működési szabályzat) a módosítása.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Mi indokolta, miért kellett átszervezni a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályt?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Új vezetője van, illetve belső ellenőrzés is történt az idei évben az osztályon és annak tanulságai 

alapján próbálják meg új alapokra helyezni a működést.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  



38 
 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2334   Száma: 21.11.25/9/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 1 7.69 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Szabadi István Nem MHM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2334   Száma: 2021.11.25/9/0/A/KT 

 

109/2021. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozati javaslat melléklete 
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szerint elfogadja, továbbá felkéri a jegyzőt – Pirtó Község Önkormányzata és Harkakötöny 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseit követően - az egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére. 

 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Rozsiné Kispál Mónika kirendeltségvezető 

dr. Tallós Réka kirendeltségvezető 

Osztályvezetők, csoportvezetők 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésén képviselendő 

tulajdonosi álláspont 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Mátyus Zoltán ügyvezető úr is itt van körükben, amennyiben kérdés, észrevétel van, őt is meg 

tudják hallgatni. Köszöni, hogy megtisztelte őket.  

Alapvetően, ha össze kellene foglalni az előterjesztést pár gondolatban, akkor azt tudja 

elmondani, amit az elmúlt években is. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság dönt alapesetben az önkormányzat kisebbségi tulajdonában lévő 

vállalkozásoknál képviselendő tulajdonosi álláspontról. Nem a képviselő-testület szokott 

találkozni ezzel az előterjesztéssel, hanem alapesetben a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság. Itt az elmúlt években a Kft. működése alapvetően stabilnak volt 

mondható. Itt volt egyfajta negatív eredmény, amelyek jelentős része abból fakadt, hogy a 

bérjellegű, illetve anyagjellegű költségeik mennek el, s az árbevételt pedig nem tudja a cég 

növelni, hiszen az csak a fogyasztással tud nőni, más módszerrel nem lehet változtatni a bevételi 

oldalon. Azt gondolja, hogy a kellő gondossággal és a kellő odafigyeléssel vezetik a céget 

Igazgató úr és a munkatársai. Jó kezekben vannak. Alapvetően a városban lévő vízellátásuk 

még a legnehezebb, legnagyobb vízigényű időszakokban is biztosított. A szennyvíztelep 

működése is rendben van, nem tud róla, hogy ott bármilyen negatív tapasztalatok történtek 

volna az elmúlt időszakokban. Ajánlani tudja a képviselő-testület számára, hogy a taggyűlési 

döntéseket fogadják el és támogassák. Azzal együtt, hogy remélik, az ágazat problémáira a 

közeljövőben lesznek olyan érdemi döntések, amelyek megnyugtató válaszokat adnak. 
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Körülbelül ennyit tudna mondani az előterjesztés felvezetéseként. Amennyiben van kérdés, 

természetesen igyekeznek válaszolni rá.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2335   Száma: 21.11.25/10/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:52  

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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
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2335   Száma: 2021.11.25/10/0/A/KT 

 

110/2021. Kth. 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésén képviselendő tulajdonosi álláspont 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

résztulajdonában álló Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 

20. taggyűlésének döntéseit elfogadásra ajánlja a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni Igazgató úrnak a megjelenést.  

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tenne hozzá, hogy véleménye szerint ez a fajta megoldás, amikor is külső vállalkozóval 

látják el a belső ellenőri tevékenységet, ez egy jól működő mechanizmus és tényleg olyan 

tapasztalatokat tudtak szerezni több területen is, amelyek előre vitték a működésüket. Bízik 

benne, hogy ezt fenn tudják tartani. Nem mellesleg úgy gondolja, hogy az előző modellel 

szemben, amikor egy főállásban foglalkoztatott belső ellenőre volt a hivatalnak, ez még 

valamennyivel költséghatékonyabb is. Tehát minden szempontból jobb megoldásnak gondolja 

ezt a fajta verziót, mint ami régebben volt. Kéri, hogy a jövőben is ezzel a megoldással menjenek 

és támogassák ezt a fajta előterjesztést.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2336   Száma: 21.11.25/11/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

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 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2336   Száma: 2021.11.25/11/0/A/KT 
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111/2021. Kth. 

Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei belső ellenőrzése megbízási 

szerződés útján kerüljön megvalósításra. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a 

belső ellenőrrel a melléklet szerinti tartalommal kötendő megbízási szerződés és annak 

esetleges módosításainak aláírására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző, általa: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi Ellenőrzési Terve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a következő évben érintett területeket határozták meg ebben a javaslatban. Azt gondolja, 

igyekeztek olyan témákat javasolni a következő évre, amelyek izgalmasak, érdekesek lehetnek. 

Kötelezettségvállalások, beruházások is górcső alá kerülnek. Érdekes és viszonylag hosszú lista 

ez, amelyen végig fog menni a belső ellenőr. A belső ellenőrzés tapasztalatairól pedig a 

képviselő-testület fog kapni visszajelzéseket, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az ellenőr a 

folyamatok során. Bíznak benne, hogy minél kevesebb hibát fog tudni fellelni.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ellenőrzési terv elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2337   Száma: 21.11.25/12/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2337   Száma: 2021.11.25/12/0/A/KT 

 

112/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi Ellenőrzési Terve 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. melléklet szerinti 

kockázatelemzéssel alátámasztott Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. évi Ellenőrzési 

Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a 2022. évi 

Ellenőrzési Terv és annak esetleges módosításainak aláírására, és szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző, általa: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Global Menedzsment Kft. részére helyiség biztosítása utazási iroda 

működtetéséhez  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el felvezetésként, hogy itt nagy reményeket fűznek a fürdő fejlesztéséhez, 

azonban azon már most el kell kezdeniük dolgozni, ha elkészül a fürdőjük, kik lesznek azok a 

vendégek, akikre majd számíthatnak és akik meg tudják majd tölteni akár a helyi 

szálláshelyeket, akár magának a fürdőnek a kapacitásait. Ennek a Kft.-nek a feladata az lenne, 

hogy az orosz piacot megnyissa a térség számára. Gyakorlatilag a megyei önkormányzattal 

összefogva Cseh Ilona megyei képviselővel. Ez gyakorlatilag az ő cége. Dolgoznának közösen 

azon, hogy a térségbe minél több turista érkezzen a jövőben. Ehhez biztosítanának egy irodát a 

kis Városházán a munka elvégzéséhez. Erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2338   Száma: 21.11.25/13/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:57  

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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2338   Száma: 2021.11.25/13/0/A/KT 

 

113/2021. Kth. 

Global Menedzsment Kft. részére helyiség biztosítása utazási iroda működtetéséhez 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időtartamra, visszterhesen 

a melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adja a szerződésben 

foglalt ingatlan helyiségeit a Global Menedzsment Kft. részére.  

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

mellékelt Hasznosítási szerződés és esetleges módosításai aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Global Menedzsment Kft. 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően arról van szó, hogy a hajléktalan szállót szerették volna átszervezni egy picit, most 

azonban inkább abba az irányba vinnék a dolgokat, hogy egy kisebb, bővebb ellátási 

feladatokkal bíró részleget hozzanak létre ugyanott, ahol eddig üzemelt. Azon a helyszínen, 

ahova szerették volna, a Baky kastély első épületébe átköltöztetni a szolgálatot, ott pedig inkább 

az idősotthon kapacitást bővítsék. Ennek az első lépcsőjéről szól ez az előterjesztés.  

 

-----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 

 

#: 2339   Száma: 21.11.25/14/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 13:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2339   Száma: 2021.11.25/14/0/A/KT 

 

114/2021. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket 

ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 79/2020. (06.25.) Kth. 

határozatot annak 2. pontja kivételével, valamint a 129/2021. (VI.10.) polgármesteri 
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határozatot, amely a 79/2020. (06.25.) Kth. határozat módosításáról rendelkezik, hatályon 

kívül helyezi.  

 

 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

115/2021. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket 

ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása intézményi egység megszüntetéséhez 2021. december 31. napi 

hatállyal. 

 

2. A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi egység 22 férőhelyes 

kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges legrövidebb 

határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata 

a költségvetésében biztosítja. Az intézmény ellátási területe: a kistérség közigazgatási 

területe. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a nappali melegedő 

(6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi egység 22 férőhelyes kapacitással történő 

létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, 

hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében 

biztosítja. Az intézmény ellátási területe: a kistérség közigazgatási területe. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket ellátó 

szolgáltatásainak intézményi szolgáltatásainak átszervezéséhez, azzal, hogy a szükséges 

költségeket a költségvetésében biztosítja. 

 

5. A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas 

Város Polgármesterét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden 

nyilatkozatot megtegye, az eljárásokat lefolytassa, dokumentumokat és azok esetleges 

módosításait aláírja. 



50 
 

 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el, hogy a beszámolót minden évben megkapják. A kistérségi közös 

üzemeltetésében, tehát a társulás üzemeltetésében van az SZSZK (lásd: szociális szolgáltató 

központ). Ez a legnagyobb feladat, amit most végez a társulás. Alapvetően az SZSZK 

működéséről szól a beszámoló. A társulás már jóváhagyta a beszámolót. Ezt kéri a képviselő-

testület tagjaitól is. Amennyiben kérdés van, bátran kérdezzenek, mert van illetékes a körükben 

szintén.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2340   Száma: 21.11.25/15/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2340   Száma: 2021.11.25/15/0/A/KT 

 

116/2021. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

HTKT SZSZK Nyúl u. 5-7. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési Vízkárelhárítási Tervének 

felülvizsgálata 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Törvényi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat, amikor ezt a tervet felülvizsgálja. Nem 

mellesleg a vis maior alapból is akkor tudnak kártérítésre jelentkezni, ha ilyen problémájuk 

van, ha ezek a tervek aktuálisak és rendben vannak. Ez a fontos feladat, hogy ezen átlépjenek.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Van a Sóstó és a vasútvonal között egy víztároló. Az épült talán tavaly, vagy nem tudja mikor. 

Mindenesetre a gaz már tavaly benőtte, az biztos. Ezzel kapcsolatban szeretne kérdezni, hogy 

ez a beruházás hogy áll. Ki ennek a tervezője, ez a víztároló milyen pénzből, pályázati pénzből 

esetleg valósul meg? Mennyibe került? Honnan kapja a vizet? Milyen stádiumban áll ennek a 

megvalósítása és a tervek szerint mikorra készül el? 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igyekszik erre választ adni. A Sóstó észak-keleti csücskében található víztározó a felsővárosi 

vízkárok elhárítása érdekében beadott önkormányzati TOP-os pályázat keretében épült meg. 

Ez a pályázat egy már lezárult pályázat. Kész vannak. Ennek van egy testvértározója, amelyik 

az Eperd utca mögött található. A vasútállomás és az Eperd utcai buszforduló között lehet 

bemenni, ott van egy nagy víztározójuk. A város északi részéről érkező, a felsővárosból érkező 

csapadékvizet gyűjti össze az Eperd utca és azt egy nagyteljesítményű szivattyúval a Sóstó 

északi víztározóba tudják eljuttatni, ahonnan pedig a Sóstóba tud szivárogni a csapadékvíz. Ez 

egy Európai Unió által támogatott, 100 %-os finanszírozású projekt, tervezője Farkas István 

Pro Aqua fantázianéven működő vállalkozás, ha jól emlékszik. Ő vizsgálta felül ezt a most 

előttük lévő vízkárelhárítási tervet. Ő azért az itt helyben lévő viszonyokkal tisztában van. Őt 

szokták többnyire megszólítani ezeknek a vizes témáknak a tervezésével. Így ő tervezte ezt is. 

Magának a projektnek egyetlen olyan pontja van még, hogy ott a motor betáplálása most már 

ott van, hogy van villanyórájuk. Még a megfelelő teljesítményt kell, hogy odavigye a szolgáltató. 

Onnantól kezdve ez egy teljesértékű projekt lesz. Ez gyakorlatilag olyan értelemben csatlakozik 

erre az ügyre rá, hogy csapadékvízhez kapcsolódó projekt. Nagyjából ennyi, amit el tud 
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mondani. A főösszeg 200 millió Ft, amiből ez megvalósult. Annyi volt a teljes pályázati összeg, 

ha jól emlékszik, vagy talán alulról kétszáz, 199 talán. Ez kész van, ez megvalósult. Ha ott gaz 

van, önkormányzati feladat, hogy ezt karban tartsák. Most már ez az övék. Nagyjából ennyit 

tud, de reméli, hogy minden felvetésre tudott választ adni.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Mikor kerül abba víz?  

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ha esik az eső, akkor az Eperd utca összegyűjti a vizet. A normál működési modell, amikor van 

áram, akkor úgy működik, hogy esik az eső. A csapadékgyűjtő rendszere a városnak összegyűjti 

a vizet, s az Eperd utcai tározóba összegyűlik a víz. Ha megfelelő mennyiség összegyűlik, akkor 

bekapcsol a szivattyú és elkezdi összeszivattyúzni a vizet a Sóstó fölé. Akkor ebben a tározóban 

megjelenik a víz, anélkül nem. Máshonnan nincs megtáplálva.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

A csővezeték kész van?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az kész van. Persze, igen.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Csak a szivattyúmotor áramellátása?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Minden kész van. Már „csomószor” működtették is aggregátorral, több soron. A horgászok is 

rengeteget segítettek ebben, hogy ők finanszírozták az aggregátort, amikor tele volt a tározó 

vízzel, de az áram még nem volt ott. Rengetegszer már le volt szívva és fel volt töltve a víz a 

Sóstóba ebbe a tározóba.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Amiről ő beszél, az nem a Sóstó északi részén van, hanem a Sóstó és a vasút között, közel ahhoz 

a Sóstó déli részén vezető úthoz, ami átmegy a vasúton. Nem messze attól az úttól. Ez a Sóstó 

keleti része.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ő ott nem tud tározóról. Egy tározóról tud, amit építettek a Sóstó mellé, az ez a tározó. Ez azért 

van, hogy ez a víz még egy szűrésen átmenjen, mielőtt belekerül az élővízbe. Ez az egy tározó 

van, ezen túl ott nádasról tud. Hogy ez most a keleti, vagy az északi oldala, azon ne 

vitatkozzanak. Szerinte ez az egy tározó van.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Csak annyit szeretne hozzátenni, hogy elolvasta ezt a tervet, ez egy kiváló munka, gratulál 

Farkas úrnak. Elolvasta, átolvasta, nem is tudta, hogy ennyi csatorna van itt Kiskunhalason és 

környékén. Ilyen szakszerűen le van írva, mi, hogy működik a városban, a csapadékvíz-

elvezetés. Csak az a baj, hogy eső nincsen. Nagyon jók ezek a csapadékvíz tározók. Vagy 

hirtelen van annyi eső, hogy azt meg nem bírják elszivattyúzni, mert túlterhelt minden. Ez jogos, 

de mégegyszer gratulál Farkas úrnak a munkához. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Jelezni fogják neki, hogy tetszett az anyag, amit készített nekik. További hozzászólás nem lévén 

a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2341   Száma: 21.11.25/16/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 
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Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2341   Száma: 2021.11.25/16/0/A/KT 

 

117/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 1. mellékletben szereplő 

szakértői nyilatkozat alapján Kiskunhalas Város aktualizált, 2021. évi Helyi Belvízvédekezési 

és Vízkárelhárítási Tervét a 2. melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Csatlakozás Magyarország legszebb konyhakertje program 2022. évi 

fordulójához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy minden évben ismétlődő program, amelyre már hosszú évek óta csatlakozik Kiskunhalas 

Város Önkormányzata. A Szathmáry Sándor Kertbarátok nagyon lelkes tagjai ennek és részt 

vesznek benne, zsűriznek. Javasolja, támogassák őket azzal, hogy a következő évben is részt 

vesz az önkormányzat ezen, s ők ezáltal részt tudnak venni a programban.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való 

csatlakozásról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2342   Száma: 21.11.25/17/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:11  

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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2342   Száma: 2021.11.25/17/0/A/KT 
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118/2021. Kth. 

Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2022. évi fordulójához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván 

„Magyarország legszebb konyhakertje” program 2022. évi fordulójához. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a szándéknyilatkozat, 

valamint a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a győztesek díjazására minimum 

100.000 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésből. 

 

 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Megbízási szerződés módosítás dr. Németh Magdolna házi gyermekorvossal 

telephely változás miatt 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt alapvetően egy címváltozás volt, ami változás volt a korábbihoz képest. Ezt mindjárt kifejtik.  

Ennyi volt az a kiegészítés, ami elhangzott a bizottsági vélemény ismertetése során. Az 

eredetileg megjelölt telephely gyakorlatilag nem nyerte el az orvosuk tetszését és ő egy másik 

telephelyet keresett. Azt kérte, hogy a megbízási szerződést arra a címre módosítsák.  

 

-----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 

 

#: 2343   Száma: 21.11.25/18/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

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 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2343   Száma: 2021.11.25/18/0/A/KT 

 

119/2021. Kth. 

Megbízási szerződés módosítás dr. Németh Magdolna házi gyermekorvossal telephely változás 

miatt 

 



59 
 

 

H a t á r o z a t  

 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Németh Magdolna házi gyermekorvos között 

létrejött megbízási szerződés 2. számú módosítását. 

2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

Dr. Németh Magdolna házi gyermekorvossal kötendő – telephely változására vonatkozó – 

módosított megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

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----- 

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Javaslat a III. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés 

megkötésére dr. Kmeth Sándor fogorvossal 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt ugye egy olyan fogorvosi praxisról van szó, ami hosszú ideje betöltetlen volt és 

helyettesítéssel volt ellátva. Így most ez a praxis is egy teljes értékű praxissá fog válni. Azt 

gondolja, hogy ezt nekik támogatni kell.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az előszerződés megkötésének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2344   Száma: 21.11.25/19/0/A/KT 
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Ideje: 2021 november 25 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

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 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2344   Száma: 2021.11.25/19/0/A/KT 

 

120/2021. Kth. 

Javaslat a III. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére dr. 

Kmeth Sándor fogorvossal 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kmeth Sándor 

fogorvossal a kiskunhalasi III. számú fogorvosi praxis működtetésére az 1. számú melléklet 

szerinti előszerződést megköti és felhatalmazza a Polgármestert az előszerződés 

aláírására. 

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

hogy a kiskunhalasi III. számú fogorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a praxis 
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tekintetében a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. 

Kmeth Sándor fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 

§ (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse, az 1. számú melléklet szerinti 

előszerződés alapján, és felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés és 

annak esetleges módosításai aláírására. 

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

hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti területi ellátási érdekről szóló 

nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: 

Dr. Kmeth Sándor fogorvos 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város és Lepoglavas (Horvátország) város között 

együttműködési szerződés megkötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyorsan összefoglalná, hogy mit is takar ez a téma. Lepoglava Horvátországban található 

kistelepülés. Ha jól emlékszik, hatezer fő körüli lakossal. A horvátországi Lepoglava arról 

híres, hogy ahogy Magyarországon a csipke városa Kiskunhalas, úgy Horvátországban a 

csipke városa Lepoglava. Ezen a vonalon találkozott a két város. Azt gondolja, hogy már több, 

mint húsz éve a csipkeházak között, az ottani csipke és a halasi csipke közt egy nagyon jól 

működő együttműködés és egy jó viszony alakult ki, amelyet szeretnének tovább bővíteni és a 

városok közötti kapcsolattá fejleszteni. Ezzel keresték meg őket az idei év nyarán, amikor a 

csipke tartotta idén a hagyományos kiállítását Halason. Ő szeptemberben ellátogatott hozzájuk 

az ottani csipkekiállításra, egyeztettek erről a kérdésről és arra jutottak, illetve abban kérik a 

saját testületeik megerősítését, hogy akkor ezen a kapcsolaton erősíthessenek és ne csak a 

csipkeházak közötti együttműködés legyen ez, hanem a városok közötti erősebb vonalat is 

kiépíthessék. Itt alapvetően egyikük sem szeretne különösebben a költségek növelésére 

törekedni, hanem szeretnék a lehetőségekhez képest pályázati pénzekből megvalósítani közös 

programokat, s olyan megoldásokkal közelíteni egymást, amely lehetőleg nem terheli egyikőjük 

költségvetését sem.  

Azt gondolja, hogy nagyon jó testvérvárosi kapcsolatok működnek akár Németországgal, 
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Kronach-hal, Nowy Sacz-cal. Jó kapcsolataik vannak. Túl sokat sem érdemes feltétlenül 

csinálniuk, mert akkor nem tudnak odafigyelni egy-egy partnerre. Talán még nincsenek azon a 

határon, hogy ne lehetne ezt a kapcsolatot megemelni és szintet emelni. Azt javasolja és azt kéri 

a képviselő-testület tagjaitól, hogy kössék meg ezt az együttműködési szerződést és 

barátkozzanak Lepoglavával, ne csak a csipkén keresztül, hanem azon túl is.  

Még egy érdekesség, hogy most már ők is egy olyan település, ahol börtön üzemel, Lepoglava 

is egy olyan település, ahol börtön üzemel. Nem mondja, hogy ez lesz a fősodor a 

kapcsolatukban, de ez is egy ilyen érdekes pontja a kapcsolódásnak, vagy lehetősége.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az együttműködési szerződés megkötésének 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2345   Száma: 21.11.25/20/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 
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Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2345   Száma: 2021.11.25/20/0/A/KT 

 

121/2021. Kth. 

Kiskunhalas város és Lepoglava (Horvátország) város közötti együttműködési szerződés 

megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 

tartalommal Lepoglava városával kötendő Együttműködési megállapodást, és felhatalmazza 

Kiskunhalas Város Polgármesterét a megállapodás aláírására és a szerződés értelmében a 

jövőben a költségvetésében biztosítja a találkozókhoz és a programokhoz szükséges anyagi 

forrásokat. 

 

 

Határidő: 2021. november 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor partnervárosi referens általa: Lepoglava 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hogy erre mikor kerül sor, nyilván akkor lenne jó, ha tudnának normális keretet adni ennek, s 

minél többen, akár a képviselő-testület tagjai közül is részt vegyenek az eseményeken. Nyilván 

egyik itt, másik ott. Igyekeznek erről időben tájékoztatni minden képviselőt. Köszöni a 

támogatást.  

 

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

21 

 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 

működéséről, valamint a 2022. évre szóló munka- és pénzügyi terve  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztés készítője Juhász Gábor volt, aki alapvetően beemelte azt, amit az értéktár 

bizottság beküldött hozzájuk az előterjesztésbe. Amennyiben kérdés van, igyekeznek rá 

válaszolni, de lehet, hogy meg kell kérniük az értéktár bizottság elnökét, hogy ő tegye ezt meg 

majd helyettük, amennyiben olyan mély érkezik. A bizottsági ülésen hallotta, hogy volt 

észrevétel, ezeket jelezni fogják feléjük. Remélik, hogy fognak tudni javítani a beszámolók 

minőségén.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy tényleg bizottsági ülésen felmerült, nevezzék nevén a négy 

helyi értéket, illetve a hat megyei értéket. Csak ennyi kiegészítést kértek, semmi mást.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Erre fel fogják hívni a figyelmét a bizottságnak. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja 

és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2346   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; 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 
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Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2346   Száma: 2021.11.25/21/0/A/KT 

 

122/2021. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi működéséről, valamint a 

2022. évre szóló munka-és pénzügyi terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 

Bizottság működéséről szóló 2021. évi beszámolóját és a 2022. évre szóló munka- és pénzügyi 

tervét elfogadja. 

 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél elnök, Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően a közbeszerzési tervben szerepelnie kell minden témának, tételnek, amely 

közbeszerzést érintően kiírásra kerül. Itt most egy tétel kerül be, az útépítési csomag, amelyről 

korábban már döntés született. Ez kerülne bele a közbeszerzési tervbe. Nagyon bízik benne, 

hogy még az idei évben meg is jelenhet az értesítőben, s jövő tavasszal elkezdődhetnek ezen 

útépítések és meg tudják valósítani a jövő év tavaszán ezeket a munkákat. Ez az egy tétel 

véleménye szerint, ami módosul benne. A többi tétel eredetileg is szerepelt és benne volt a 

közbeszerzési tervükben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

A 9. pontban véli felfedezni, amit Polgármester úr említett. Ehhez hozzá tartozik, hogy a Kuruc 

vitézek tere felújítása, munkálatainak tervezése nem most kezdődött, ez egy hosszabb folyamat 

volt már. Ennek látható jele a parkoló elkészülte. Úgy gondolja, hogy a lakókkal történt 

beszélgetés során, amelyek felmerültek hibák, azok kijavításra kerültek, parkosítás megtörtént. 

Azt mondja, hogy talán lassan át is lehet adni, bár az oda járó szülők, ott dolgozó óvodai 

alkalmazottak, kollégák már birtokba vették. Örül, hogy önerőből sikerült ezt az 

önkormányzatnak elkészíteni, hiszen ez volt az első ütem. Ehhez fog kapcsolódni a Kuruc vitézek 

terén a távhő előtti szakasz teljes felújítása. Köszöni szépen a lehetőséget.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igen, a 9. pont, csak megerősíteni tudja. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a 

közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2347   Száma: 21.11.25/22/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:23  

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 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2347   Száma: 2021.11.25/22/0/A/KT 

 

123/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és 

beruházási csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított 

közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

23 

 



68 
 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag a szokásos, technikai jellegű előterjesztés. Kötelezettsége az önkormányzatnak, 

hogy minden évre előre meghatározza a munkatervét, egyfajta iránytűt adva ezzel a képviselő-

testület tagjainak is, hogy mikor, milyen témákat fognak érinteni. Azt gondolja, hogy alapvetően 

igyekeztek minden szokásos, állandóan megjelenő témát megfogalmazni benne. Remélik, hogy 

lesz lehetőségük találkozni és nem lesz szükség további szigorításokra, s valóban végrehajtható 

lesz ez a munkaterv.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2348   Száma: 21.11.25/23/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:25  

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 

Harkai Péter Igen MMM 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2348   Száma: 2021.11.25/23/0/A/KT 

 

124/2021. Kth. 

A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja 

meg 2022. évi munkatervét és rendezvénytervét. 

 

 

 

Határidő: 2021. november 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

osztályvezetők, csoportvezetők 

jegyző, aljegyző 

önkormányzati képviselők 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2349   Száma: 21.11.25/24/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2349   Száma: 2021.11.25/24/0/A/KT 

 

 

125/2021. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2021. november havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közfoglalkoztatási programok indítása 2022-ben 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Osztós anyag, ami a mai napon került kiküldésre. Alapvetően a jövő évi közfoglalkoztatási 

programokról szól az előterjesztés, amely keretében járási startmunka közfoglalkoztatási 

programot, valamint országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramot is indítanának, 

illetve folytatnák ezeket a tevékenységeket. Remélik, hogy azokat a létszámokat, amelyeket eddig 

foglalkoztatni tudtak, ugyanúgy fel tudják tölteni, s tud haladni tovább ez a munka. Még egy 

fontos passzusa ennek az előterjesztésnek, hogy 2 millió Ft-os önerőt kell biztosítania a 

közmunkaprogramhoz az önkormányzatnak, melyet a következő, a 2022-es költségvetésben 

fognak tudni megtenni, abban kell megjeleníteni. Gyakorlatilag a lényege ez az 

előterjesztésnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2350   Száma: 21.11.25/25/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 25 14:28  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #26; 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 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2350   Száma: 2021.11.25/25/0/A/KT 

 

126/2021. Kth. 

Közfoglalkoztatási programok indítása 2022 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2022.03.01-

2023.02.28 közötti időszakban megvalósítani tervezett járási közfoglalkoztatási 

program indítását, hozzájárulását adja a programterv (2021/03/0306/0003) 

benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb 2.000.000 Ft 

önerőt biztosít a tervezett közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az 

önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő 

összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti. 
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az országos 

hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram folytatását, és hozzájárulását adja a 

szükséges programterv (2021/03/0357/0012) benyújtásához.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy a fenti programok megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a 

hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat, folytasson, a megvalósításhoz szükséges 

szerződéseket, nyilatkozatokat, dokumentumokat és esetleges módosításokat aláírja. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Ardai Tamás közfoglalkoztatási ügyintéző 

Czifráné Nagy Edit szervezési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Az interpelláció címe: Mikor nyitja meg a város a Jókai utcai egykori szeméttelep 

megszüntetése során létrehozott közel négyemeletnyi magas depóniás dombot a lakosság 

számára. 

Ugye a Jókai utcai volt szeméttelep megszüntetése során mesterségesen keletkezett domb, 

mintegy 170 ezer köbméter egykori hulladéklerakóból kiemelt anyagot helyeztek el oda és ennek 

eredményeképpen alakult ez körülbelül 17,5 méter magasra, ami csábító a lakosság számára. 

Ugye folyamatosan látják, hogy azért mindig meglátogatják a területet. Ez egy természetes 

jelenség is. De a tábla még a mai napig tiltja a domb bejárását.  

A Jókai utcai települési szilárdhulladék-lerakó, mint szennyezőforrás, s a lerakó által okozott 

szennyezés megszüntetése program 2015. május 26-án befejeződött. A terület átadásakor az 

önkormányzat akkori képviselői úgy fogalmaztak, utánajárnak, hogyan és mikor lehet 

megnyitni a területet a lakosság számára, de addigi is tilos a dombra felmenni. A mai napig ezt 

egy tábla is jelzi. Az átadás óta több, mint hat év telt el.  

Megnézte és a halasi önkormányzatnak a projektben foglaltak szerint öt évig úgynevezett 

fenntartási időszakot kell fenntartania, ahol meg kell őrizni az akkor elért eredményeket. A 

környezetvédelmi hatóság szerint pedig négy évig rendszeresen ellenőrizni kell mintavételekkel 

és azok elemzésével a volt lerakóterület környezeti állapotát. Ezek a határidők is 

tulajdonképpen lejártak ezzel az elmúlt hat évvel.  

A kérdése az Polgármester úrhoz, hogy mi a város elképzelése az egykori Jókai utcai 

szeméttelep megszüntetése során létrehozott közel négyemeletnyi magas depóniás domb 

környezetének közösségi hasznosításáról? Vannak-e újabb mérések arra vonatkozóan, hogy a 

domb az elmúlt hat év során mennyit változott és hogy veszélyes-e még annak megmászása? 

Van-e még létjogosultsága ebből eredően a tiltó táblának? Mikor lehet megnyitni a dombot a 
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lakosság számára? Sokan kérdezték már tőle is.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Villámválaszként, nyilván az értékes és mindenre kiterjedő válasz írásban meg fog érkezni a 

megadott határidőn belül és a következő alkalommal majd beszélgetnek róla. Azt tudja 

elmondani, hogy ötletből nincs hiány egyébként, hogy mit kezdjenek ezzel a dombbal. Volt itt 

már javaslat, hogy síelésre próbálják meg átalakítani, meg erre, meg arra, bobpályává. Sok 

vad ötlet megszületett és eljutott hozzájuk. Ami pozitív: A fenntartási időszakban azokat az 

eredményeket, amelyeket a projekt kitűzött célként, nevezetesen ne szennyezze tovább az alattuk 

lévő talajvizet, azt teljesítette a projekt. Jó minőségű mintavételek történtek a fenntartási 

időszakban. A projekt hozta azt, amit elvártak tőle. Ez a része így jó és rendben van. Az, hogy 

ezzel a hulladékhalommal, ami ott megmaradt, gyakorlatilag megmászható, szabad-e engedni 

és milyen kockázatai vannak, ezt nem vizsgálták azóta sem. Ezt meg kell nézni, s ha a 

szakemberek azt mondják és az a véleményük, hogy ez kockázat nélkül látogatható, akkor el 

lehet távolítani ezeket a táblákat. Tényleg az van, ő is tudja magáról, hogy bármilyen 

magaslatra mászik fel az ember, s ha van ilyen, akkor onnan jó körbenézni, lehet látni a tájat. 

Tényleg izgalmas dolog ez. Utánanéznek ennek. Nem merne erre most így hirtelen semmit 

mondani. Az elején biztosan volt egy olyan mondás, hogy az a hulladék, ami ott deponálva lett, 

alapvetően rostált, de mégis lehetnek rajta olyan részek, amely még ezek után is 

komposztálódik, s emiatt tud tömörödni még a hulladék önmaga súlya alatt. Tehát 

kialakulhatnak ebben még mélyedések, akár olyan is, ha valaki rááll autóval, azt akár benyeli, 

vagy beleesik az autó a dombba. Nem egy stabil építmény, nem arra készült, hogy ezen 

gépjárművel közlekedjenek, vagy mászkáljának. Össze lett tömörítve, de ez nem egy földből 

készült hegy, ami arra van, hogy aztán kilátót építsenek rá. Tart tőle, hogy az eredmény nem 

arra fog mutatni. Lehet, hogy azon kell gondolkodniuk, tegyenek mellé inkább egy kilátót, 

valami kis madármegfigyelővel, nem tudja, ami lehetőséget kínál legálisan arra, hogy az ember 

feljusson ugyanolyan magasságba és ne kelljen kockáztatnia érte azt, hogy akár balesetet 

szenved. Meg fogja nézni ezt és megnézetik, hogy egyáltalán mennyibe kerülne megvizsgálni ezt 

a helyzetet és lehet-e olyan eredményre jutni, ami nagy biztonsággal ezt engedheti, hogy 

birtokba vegye a nagyközönség. Meg fogják nézni. Köszöni szépen ő is.  

Ezzel pedig a mai napi munkájuk végére értek. Köszöni mindenkinek a részvételt és a pozitív 

hozzáállást. Mindenkinek további szép napot kíván. A mai ülést ezzel bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Kollárné dr. Lengyel Linda :) 

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

  

 (:Harkai Péter :)     (: Juhász György :) 


