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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.  

7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

9. dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

10. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

11. Szabadi István 1  MHM 

12. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

13. Várnai Iván 1 MMM 

14.  

15.  

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

3. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(3 fő 20 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
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Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető  

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Móróné Darányi Lili polgármesteri titkársági ügyintéző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Dutkay Lóránt adócsoport vezetője 

Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Stírné Prikidánovics Tímea és Szabadi István képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. A díjak átadására remélhetőleg a most már 

megrendezhető pedagógus nap folyamán fog sor kerülni. 

 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS   

 

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

 

Szabadi István képviselő: 

 

Az április 3-i választásra a Mi Hazánk Mozgalom komoly programmal készült, a Virradat 

Programmal. Ezért is ez a címe a mai felszólalásának. A Mi Hazánk Mozgalom nagyon 

komolyan veszi az utánuk jövő nemzedék és a teljes hazájuk, a magyarság jövőjét. Ellenben 

vannak, akik úgy készülnek a választásra, hogy például az ő programjukkal szemben a Fidesz 

azt mondja mindig, hogy „Folytatjuk! Előre megyünk és nem hátra!”. Erről egy székely vicc 

jut az eszébe, de azt most kihagyja. A balliberálisok magukkal vannak elfoglalva. Ha mégis 

nagy nehezen „összetákolmányolnak” egy programot, akkor azt a miniszterelnök-jelöltjük 

súgógépről is nehezen olvassa fel. A Mi Hazánk Mozgalom viszont megtiszteli a választókat 

azzal, hogy nemcsak programot ír, hanem kézzelfoghatóvá is teszi. Ez közel száz oldalban 

mutatja be, persze vázlatszerűen, mert egyébként, ha ezt részletesebben dolgozzák ki, akkor ezer 

oldal is lenne, hogy mi az, amiben ők másképp gondolkodnak. Az elmúlt időszakban 

folyamatosan arról beszélnek, hogy ők másképp gondolják a politikát. Ezt az elmúlt két évben 

is tökéletesen megmutatták. A felelős ellenzékiségre, a konstruktív viselkedésre mondhatni azt, 

hogy életmentő szükség van a magyar politikában. Ha csak az utóbbi időt veszik figyelembe, a 

a COVID által keletkezett problémákat, amivel most is, február 15. után egy csomó embernek, 

addig is, elveszítette a fizetését, esetleg a munkahelyét. Egyszer csak jön a választás és hoppá 

már nem is annyire veszélyes a vírus. Azok, akik felvették a harmadik oltást, vagy bármilyen 

ügyben elszenvedték a kötelező oltás erőltetését munkahelyeken keresztül, azokat most ki 

kártalanítja? Hogy viselkedhetnek így embertársaikkal? Pár héttel ezelőtt még fenyegetve 
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érezték magukat, most meg aztán hopp már nem is szükséges. Közben átestek azokon a 

problémákon, amelyek érték őket. Nekik arról is vannak információik, hogy őszre már több 

millió vakcinát rendelt be a kormány. Senkinek ne legyen aggálya afelől, ha a Fidesz megteheti, 

akkor ott folytatja, ahol abbahagyta. Ezért rendkívüli fontos. Ugye nem azt mondta február 15-

én vagy illetve utána, hogy eltörli ezt a fajta kötelezettséget, hogy majd nem lesz vakcina, vagy 

nem lesz kötelező az oltás, csak május 1-jéig. Minden üzenetében látható, olvasható az, hogyha 

megtehetné, tovább folytatná. A WHO-nak az a kormányokon átívelő terve, amit most tervez, 

az pedig egy nagyon sötét felhőt mutat a jövőben.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Történelmi választás elé néznek a napokban. 12 év széthúzás után az ellenzéki pártok a DK-tól 

(lásd: Demokratikus Koalíció) egészen a Jobbikig összefogtak, hogy közösen leváltsák a 

jelenlegi kormányzást, hisz csak együtt sikerülhet ezt a gyűlöletkeltő, műkeresztény, velejéig 

korrupt, egészségügyet, oktatást tönkretevő, Putyin-barát kormányt leváltani.  

Gondolják végig, hogy mire van szüksége Bács-Kiskun megye 05. számú egyéni 

választókerületének. Látványberuházásokra, a problémák felületi kezelésére, nyolc éve tartó 

ígérgetésekre, korrupcióra? De nem hallja meg senki azt a problémát, hogy a vízcső-rendszert 

ki kell cserélni, munkahelyet kell teremteni, a körzet jövőjét biztosító fiatalokat itthon kell 

tartani, az M9-es autópálya nyomvonalát végre ki kell jelölni, el kell kezdeni az építését, s még 

sorolhatná. A kormánypárti kampány úgy szól, hogy előre menjenek. Egy helyen biztosan előre 

mennek, az élelmiszerek, üzemanyag árának növekedésében. Két számot említene: 2010-ben az 

Euro 275 Ft volt, most elérte a 400 Forintot. Egy kiló kenyér 244 Ft volt, most 458 Ft. Ez 

elfogadhatatlan. Ők azt mondják, csak felfelé, felfelé abból a gödörből, amiben Magyarország 

van. Az operaház főigazgatójának beszédéből idézne: „Tizenkét év, ezután már tényleg 

mindenkinek mennie kellett. Nem akar ötleteket adni.” Ez tényleg lassan elközeleg.  

Kéri a választókerület lakóit, hogy az országgyűlési választáson Molnár Lászlót, az ellenzék 

közös képviselőjelöltjét támogassák, s az 1-es listát, a hat ellenzéki párt közös listáját. Molnár 

Laci egy közülük, nem él milliomos életet, középiskolás gyerekeiket, unokáikat tanítja a mai 

napig. Ahogy a gyerekeiket, unokáikat odaadják neki, hogy tanítsa őket, s ennek a feladatnak 

naponta tisztességgel megfelel, ugyanúgy bízzanak benne. A körzetet is ilyen lelkiismeretesen 

fogja képviselni az országgyűlésben. Vallják büszkén, hogy a hatalom a népé. Nem kétséges, ha 

Orbán megy, az uniós pénz jön. Április 3-án számítanak mindenkire. 

Ami pedig a népszavazási kezdeményezését illeti a kormánynak, azt mondja, hogy hülye 

kérdésekre hülye választ, ikszeljék be az igeneket és a nemeket is.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szerinte számtalan csúsztatás volt ebben a felszólalásban. Csak egyetlenegyre szeretne 

reagálni, mert kár lenne végigmenni mindegyiken. Azt gondolja, ha a korrupcióról beszélnek, 

akkor kéri, hogy tegyenek feljelentést. Nem beszélni kell erről, hanem tenni ellene. Nem azzal 

tesznek ellene, hogy mondogatják és puffogtatják. Meg kell tenni a feljelentést. Ha van 

korrupció, akkor az legyen nyakoncsípve. Ő ebben nagyon konzekvens lenne. Ha ő tapasztal 

ilyet, ő is meg fogja tenni. Ne legyenek bátortalanok ebben az ügyben. Ne mondják, hanem 

csinálják ezt, s akkor lehet, hogy hiteles lesz ez a dolog, de így, hogy ez minden második 

mondatban lózungként elhangzik. Szerinte ez nem segít senkinek és semminek, semmilyen 

ügynek. Kéri, amennyiben ilyenről van tudomása, tegyék meg a feljelentést. 
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Április 3-án a magyar választópolgárok döntést hoznak az ország jövőjéről. Ez a döntés 

nemcsak a következő négy évről szól, hanem befolyással bír Magyarország távolabbi jövőjére 

is, hiszen az ellenzék törekvései hosszú távú negatív hatást gyakorolnának a magyar 

lakosságra. Ezek közé tartozik az orosz-ukrán háborúban való szerepvállalás, a tömeges, 

illegális bevándorlástól védő határzár lebontása, vagy az energiabiztonság felszámolásából 

adódó áram-, gáz- és üzemanyagköltségek megemelkedése. A döntés Kiskunhalas jövőjét is 

meghatározza. Az elmúlt években számtalan fejlesztés valósult meg a városban. Ezek 

megvalósulásában meghatározó szerepe volt Bányai Gábornak, országgyűlési képviselőjüknek. 

Új óvoda épület a Kertvárosban, új szárnnyal bővült a múzeum, a lovasközpontban átadásra 

került a Kincsem ház, megújult a kórház épülete és szinte mindegyik óvoda és iskola. Számos 

utcában történt útépítés. Átadás előtt áll a buszpályaudvar és a Csetényi park turisztikai 

helyszíne. Ezeket a fejlesztéseket is túlszárnyalja azonban az a három óriás fejlesztési terv, 

melyek magvalósulása egy nagyságrenddel magasabb dimenzióba helyezi városukat. Ezek közé 

tartozik a fürdőfejlesztés, a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése és a város mellett 

elhaladó autópálya.  

A DK politikusa egyértelművé tette, hogy ellenzéki győzelem esetén azonnal leállítják a 

Budapest-Belgrád vasútvonal megépítését. Abban is biztosak lehetnek, hogy egy Gyurcsány-

Márki kormány nem fog milliárdokat adni fürdőfejlesztésre Halasnak és erősen kétséges lesz-e 

autópálya a térségben. Az ellenzéki nyilatkozatok és Gyurcsány Ferenc kormányzásának 

tapasztalatai alapján egy nyugtalanító jövőkép rajzolódik ki a magyarok előtt egy ellenzéki 

győzelem esetén. Belesodródás a háborúba, az illegális bevándorlók akadály nélküli 

beáramlása a déli határon, a paksi bővítés leállítása miatt drasztikus áramár-növekedés, a 

kőolaj- és gázvezetékek lezárása miatt drasztikus gáz- és üzemanyagár-növekedés következne 

be. A többkulcsos adó bevezetése pedig azt jelentené, hogy a jelenlegi 15 %-os személyi 

jövedelemadó ismét 30 % fölé emelkedik a munkavállalók jelentős részénél, mint a korábbi 

baloldali kormányok idején volt Ilyen módon havonta több tízezer forintot kivéve az emberek 

pénztárcájából. Ezért arra kéri a tisztelt halasi választópolgárokat, hogy április 3-án 

szavazataikkal akadályozzák meg az ellenzéki érdekszövetséget, hogy veszélybe sodorják az 

országot. Hozzák meg felelős döntésüket, amelyről úgy gondolják, hogy biztosítani fogja egyedi 

életük, gyermekeik, unokáik életének boldogulását, előrevitelét. Védjék meg együtt 

Magyarország békéjét, biztonságát. A népszavazás lehetőségévével pedig védjék meg 

gyermekeiket. Kéri, szavazzanak Bányai Gáborra és a Fidesz-KNDP pártszövetségre.  

 

 

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

DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelve. 

 

(Előadja: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkársági ügyintéző) 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  

 

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

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

testületnek. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2461   Száma: 22.03.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 13:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2461   Száma: 2022.03.24/0/0/A/KT 
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-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Örül, hogy ismét itt lehet előttük és beszámolhat az elmúlt évben elvégzett munkájukról. A 

tavalyi esztendő egy kifejezetten dolgos időszak volt az életükben.  

Alapvető céljuknak tűzték ki, hogy a koronavírussal összefüggésben jelentkező rendőrhatósági 

feladatrendszerüknek jól megfeleljenek. Szerették volna a bűnüldöző tevékenységük 

hatékonyságát megőrizni, ha lehet, azt még javítani, a lokációjukból adódóan szükségképpen 

rájuk háruló migrációs mélységi ellenőrzési tevékenységüket erősíteni. Feltett céljuk volt a 

közlekedésbiztonság javítása is. E célok mentén végezték az elmúlt évi munkájukat. Igyekszik 

ehhez a szempontrendszerhez ragaszkodni a beszámoló kapcsán. Azt kell mondania nekik, ha a 

bűnügyi tevékenységükről szeretne számot adni, a tavalyi esztendő sok szempontból nagyon 

sikeres volt. Mindösszesen 672 darab bűncselekmény vált ismertté Kiskunhalason, ami az 

elmúlt 12 évet vizsgálva a harmadik legjobb eredmény. Azt is el kell mondania nekik, hogy az 

elmúlt tizenkét év viszonylatában a tavalyi esztendőben voltak legsikeresebbek, a 

nyomozáseredményességük az elmúlt 12 évben sosem volt még ennyire magas, 82 %. Ami a 

másik nagy bűnügyi mérőszámukat illeti, az a közterületi bűncselekmények száma. A közterületi 

bűncselekmények száma mindösszesen 197 volt az elmúlt esztendőben, 249-ről csökkent a 

tavalyelőtti év viszonylatában. Az elmúlt tizenkét év második legjobb eredménye, ami 2013-ban 

egyetlenegyszer volt ennél kedvezőbb. Azt gondolja, hogy ez is egy kiemelkedően szép eredmény 

és nagy siker. Azt gondolja, ha e két bűncselekményi kategóriát, az összes bűncselekményt és a 

közterületen megvalósuló bűncselekményeket górcső alá veszik, elmondhatják, hogy az elmúlt 

12 év viszonylatában talán az egyik legsikeresebb évet zárta a kapitányság. Akkor pedig 

különösen is igaz ez, ha a nyomozási eredményességüket ideveszik, ami sosem volt ennyire 

magas az elmúlt 12 évben. Ha a bűnügyi helyzetet egyes bűncselekmények kategóriáját tekintve 

szeretnék vizsgálni, akkor elmondhatják, hogy a tavalyi esztendőben emberölés városukban 

nem vált ismertté. Sajnos igen, az idei esztendőben már történt ilyen. Erről többet nem 

mondana, hiszen ez egy élő ügy, tegnapi keletkezés, de az elkövetőt munkatársai a helyszínen 

elfogták és a megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatósági őrizetbe is vette. 

A testi sértéseket vizsgálva és visszatérne a tavalyi esztendőre, azt kell mondania, hogy 25-ről 

21-re csökkent a számuk. A garázdaságok száma 30-ről 12-re csökkent, több, mint felére. A 

lopások száma, ami meghatározó, az összes bűncselekmények tulajdonképpen felét jelenti, 328-

ról 284-re csökkent, ami az elmúlt 12 év második legjobb adata. A lakásbetörések száma 55-

ről 33-ra csökkent, ami az elmúlt 12 év harmadik legjobb eredménye. A rablások száma pedig 

11-ről 6-ra csökkent. Azt kell mondania nekik, hogy azokban a bűncselekményi kategóriákban, 

amelyek meghatározzák a Kiskunhalason élők szubjektív biztonságérzetét, ezekben a 

kategóriákban a kapitányság az elmúlt 12 év legjobb eredményét érte el, szinte mindegyikben 

kivétel nélkül. Ami talán még fontos, s szeretné ezt is hangsúlyozni, hogy a helyi szervek által 

nyomozott bűncselekményi kategóriák közül a leginkább fajsúlyos a rablás. A rablások száma 

csökkenőben van, de ami még inkább fontos és kiemelésre érdemes, hogy az elmúlt öt év 
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viszonylatában nem történt olyan rablás Kiskunhalason, aminek ne fogták volna el munkatársai 

az elkövetőjét. Az eredményességük 5 év óta 100%-os.  

Ami a bagatell bűncselekményeket, a tulajdon elleni szabálysértéseket jelenti, azt kell mondania 

nekik, hogy 147 tulajdon elleni szabálysértés, ez jellemzően lopás vált ismertté az elmúlt 

esztendőben. Ennél kevesebb az elmúlt kilenc évben egyszer sem. Az eredményességük e 

kategóriában 55 %. Még amikor a rendőrség átvette e szabálysértési hatósági ügykör 

vizsgálatát, akkor a felderítési eredményesség egy számjegyű volt. Azt gondolja, hogy ezzel a 

közel 60 %-os eredményességgel elégedettek lehetnek. Nyilván amíg van ismeretlen elkövető, 

addig nem lehetnek igazán nyugodtak, de ezzel az eredménnyel elégedett tud lenni.  

A közlekedésbiztonság területén a 2020-as eredményeket a tavalyi évben nem tudták elérni. Ezt 

sajnálattal kell jelentenie nekik. 37-ről 47-re emelkedett a személyi sérüléssel járó közúti 

közlekedési balesetek száma. Hogy kontextusba helyezze, el kell mondania nekik, hogy ez a 47-

es szám az elmúlt 12 év harmadik legjobb eredménye. A 2020-as évben érték el a valaha volt 

legjobb eredményt Kiskunhalason. Ehhez képest történt emelkedésük, de azt is látni kell, hogy 

a koronavírus járvánnyal összefüggésben elrendelt hatósági rendelkezésekkel összefüggésben 

volt egyfajta lakossági megállapodás az első félévben. Majd ezt követően egy rendkívül 

turbulens időszak következett nemcsak a társadalom egészében, de a közlekedésben is. Ez 

jelentősen leképeződött. Ezzel összefüggésben a második félévben egy egészen vad időszakot 

éltek meg a közúti közlekedésükben. Amit mindenképpen kiemelésre érdemesnek tart, hogy 

nagyon hosszú idő óta küzdenek az ittas járművezetés jelenségével. Itt a dél-alföldi régióban, 

de Bács-Kiskun megyében hagyományosan is nagyon magas volt az ittasan okozott balesetek 

aránya, ez inkább volt közelebb a 20 %-hoz, mint a 10 %-hoz. Kiskunhalas városában a tavalyi 

esztendőben 5% volt az ittasan okozott balesetek aránya. Ez megyei szinten a legjobb eredmény, 

de az országos átlagnak is kevesebb, mint a fele. Ezt köszöni valamennyi kiskunhalasi lakosnak, 

hogy ezen együtt dolgoznak. Azt gondolja, hogy az elsőbbség és az előzés, illetőleg a 

sebességtúllépés leginkább veszélyes közlekedésbiztonsági faktorain túl az egyikben 

mindenképpen sikerült átütő eredményt elérniük, s ezt nagyon köszöni valamennyiüknek.  

Ami a közterületi tevékenységüket jelenti, annak szándéka nélkül, hogy a jelenlévőket és a 

nézőket száraz adatokkal fárasztaná, mindenképpen el szeretné mondani, hogy a közterületen 

elérhető, ott megjelenő munkatársai volumene és az ott eltöltött órák aránya nem változott, nem 

csökkent, illetve nem is növekedett a megelőző évekhez képest. Tulajdonképpen ez egy fix 

volumen. Feltett céljuk, hogy a közösségeik számára elérhető, a közösségekkel együtt 

gondolkodó és a közösség igényeire reflektáló rendőri erőt jelenítsenek meg a közterületen, aki 

elérhető, párbeszédre nyitott és a lakosság igényeire is jól reagál. Azt gondolja, hogy azok a 

visszajelzések alapján, amelyek őket az év folyamán érték a lakosság részéről, ezt többé-kevésbé 

sikerült megvalósítaniuk. Azt hiszi, hogy a rendőri munka fokmérője soha nem az, hány esetben 

alkalmaz bírságolást, hány esetben alkalmaz feljelentést, illetőleg hány esetben vezet elő, vagy 

valamilyen módon represszálja a közterületen élőket, illetve közlekedőket. Ez a munkájuknak, 

ha úgy tetszik, egy mellékhatása. Ténylegesen arra törekszenek, hogy egy elérhető, a helyi 

igényekre jól reagáló, a helyi közösségek érdekeit figyelembe vevő rendőrség legyenek. Úgy 

gondolja, hogy ezen az úton járva lehetnek csak igazán eredményesek. Megragadná az 

alkalmat, hogy megköszönje valamennyi olyan helyi közösségnek az együttműködését, iskolai 

közösségek, lakóközösségek, nyugdíjas közösségek, akik velük vállvetve dolgoznak azért, hogy 

biztonságosabb és élhetőbb legyen Kiskunhalas.  

Ami talán még nagyon fontos, a hatósági tevékenységük, ami a közterületi munkához 

kapcsolódik. Feljelentések elbírálásának időszerűségéről beszél. Összesen 1147 esetben 

kezdeményeztek szabálysértési hatósági eljárást. Ennek a 94 %-át el is bírálták a tavalyi 

esztendőben. Azt gondolja, hogy az időszerűség terén nincs okuk szégyenkezni. Ami talán még 

szintén egy fontos fokmérője a rendőri munkának, hogy azon szabálysértőkkel szemben, akik a 

velük szemben alkalmazott szankciókat nem fizetik meg, illetőleg nem hajlandóak azt bármilyen 
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módon is rendezni, azokkal szemben is kifejezetten sikeresek. Ez az elővezetések számában 

jelenik meg. Bács-Kiskun megye egészében a helyi szerveket, ha vizsgálják, elmondhatják, hogy 

Kiskunhalason kerül sor a legtöbb elővezetésre. Tehát nem hagyják, hogy akivel szemben 

bármilyen módon bírságot szabtak ki, vagy valamilyen más szankciót alkalmaztak és ennek nem 

tett eleget, ebbe belenyugodjanak. Ezt nem hagyják, mindig utánamennek annak, akinek feléjük, 

vagy a közösséggel szemben tartozása van. Nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly elvonó tényező 

a közterületről, hiszen ezeket az embereket, polgártársaikat jellemzően BV (lásd: büntetés-

végrehajtási) intézetbe kell szállítaniuk, ami vagy Kiskunhalas, vagy Kecskemét, ami egy 

kifejezetten elvonó tényező a közterületről. Azt hiszik, s ebben nagyon komolyan támogatják a 

munkatársai is, hogy nem hagyhatják azt, ha valakivel szemben bírságot szabtak ki, az ne fizesse 

meg.  

Összességében azt gondolja, hogy egy sikeres, bűnügyi szempontból kifejezetten sikeres évet 

tudhat maga mögött a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság.  

Az idei esztendő szempontjából jelentkező kihívásokat számba véve azt kell mondania, hogy 

továbbra is céljuk, hogy egy együttműködő, párbeszédre nyitott rendőrség legyenek, ami a 

közösség életével harmonizálva, vele együtt létezve tesz eleget a vele szemben támasztott 

valamennyi követelménynek. Hiszi és vallja, hogy a migráció elleni harc, illetőleg annak a 

mélységi felderítő munkájában a kapitányságnak oroszlánszerepet kell vállalnia, lévén itt élnek 

a határ mellett, közelében, a mélységben. Szeretnének proaktív módon működni, ami azt jelenti, 

hogy mindazokra a kihívásokra, amelyek akár közlekedésbiztonsági, akár bűnügyi, akár 

rendészeti területen jelentkeznek, vagy várhatóan jelentkeznek, ezekre időszerűen és jól 

reagáljanak és ne kelljen megvárniuk azt, hogy valaki szóljon, s észrevegye, hogy lenne dolguk 

bármilyen tényezővel, faktorral szemben. Szeretné, ha képesek volnának megőrizni azt a fajta 

bűnügyi hatékonyságot, ami jellemzi a munkájukat. Ismételten idehozná, hogy 85 %-os 

eredményességet értek nyomozásaik terén. Fontosnak tartja, hogy a közlekedésbiztonságot, 

amennyire tudják, javítsák, s e tekintetben a megkezdett munkát elvégezzék, illetőleg feltett 

céljuk, hogy a választások rendjének garantálása útján hozzájáruljanak a köznyugalom 

megőrzéséhez. Illetőleg amennyiben a koronavírus járvány többedik hulláma megjelenik 

Magyarországon, azzal összefüggésben mindazt, amit kormányzat velük szemben elvár és 

megkövetel, annak eleget tudjanak tenni. Tudja, hogy bizonyosan több kérdés fog felmerülni a 

kábítószer-, illetőleg a droghelyzettel összefüggésben, ezért mielőtt erre rátérne, ezért ezt a 

blokkot lezártnak tekinti és megragadja az alkalmat, hogy megköszönje az önkormányzatnak, 

az ügyészségnek, a bíróságnak, a rendészetnek, s mindenkinek a munkáját, aki a munkájukat 

támogatta, s segítette, hogy az eredményeket elérhessék. Ha lehet, akkor ezután a kérdésekre 

válaszolva reagálna akár a kábítószerhelyzettel összefüggésben jelentkező valamennyi 

kérdésükre. Köszöni, hogy meghallgatták.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a szóbeli kiegészítését a beszámolónak.  

 

-----Kérdések----- 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Alezredes úr, a beszámolóban kábítószer témában azt olvassa, hogy kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények miatt, melyek a terjesztői magatartás körében értéklendőek, nem indítottak 

bűntető eljárást. Megyei szintű, vagy a megyei kapitányság által vezetett nyomozás zajlott-e 

Kiskunhalas vonatkozásában? Illetve volt-e olyan eset, amikor kábítószer hatása alatt lévő 

személlyel, vagy személyekkel kell intézkedni? A kábítószerhez hasonló anyagokkal mi a helyzet 
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a városban? Egy másik, de mondhatni mindennapi téma: Megköszönve azt az eddigi 

együttműködési szándékot és együttműködést, amit tapasztaltak és kijelentve azt, hogy tudják, 

nem minden csak a rendőrségen múlik, hanem vannak egyéb szervek is, akik itt különböző 

döntéseket hoznak, akár negatívan is azok után, hogy a rendőrség valakit előállít, s szeretne 

mondhatják úgy „hűvösre” juttatni. Tudnak-e olyan még komolyabb együttműködést, akár 

társszerveket bevonni, megkeresni, akár ügyészséget is, hogy például azt a hölgyet, aki a főtéren 

különböző szolgáltatásokat szeretne alkalmanként biztosítani, vagy azokat, akik padok mellé, 

épületek tövében végzik el a kisebb, nagyobb ügyeiket, őket akár napokon belül, vagy heteken 

belül el tudják takarítani a városból.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A beszámoló jellegénél fogva az adott évben befejezett nyomozásokat tartalmazza. Ha 

kitekintést kellene adnia a kábítószer és pszichoaktív szerek mezején végzett munkájukról, akkor 

azt kell mondania nekik, hogy az elmúlt esztendőben 28 esetben kezdeményeztek eljárást 

terjesztőkkel szemben. Ebből 17 esetben kábítószerterjesztővel szemben, 11 esetben pedig új 

pszichoaktív anyagot terjesztő személlyel szemben Ezek az eljárások folyamatban vannak. 

Jellegüknél fogva nem könnyen befejezhető eljárások ezek. A bizonyítás általában elhúzódik. 

Erre egy érzékletes példát is adna nekik. Egy négy éve tartó büntetőeljárásnak ért a végére az 

idei év tavaszán a bíróság egy kábítószerterjesztővel szemben. Ismétli, négy évvel ezelőtt indult 

eljárásban, másodfokon, jogerősen 15 év fegyházbüntetést kaptak ki a terjesztővel szemben. Ez 

egy hosszadalmas eljárás. Feltett szándéka, hogy mindazon eljárásról, amelyet a 

kábítószerterjesztőkkel szemben kezdeményeznek, ezekről a lakosságot tájékoztassák és 

felhasználják a médiát. Ebben köszöni is a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. munkatársainak 

segítségét, támogatását. Azt gondolja, akkor érnek célt, ha legalább megmutatják azt a 

közösségnek, hogy ezen a téren „ügyködnek”, munkát végeznek, s eredményesek is. 

Huszonnyolc eljárás indult a kapitányságon az elmúlt évben terjesztői magatartások miatt. Ez 

sok-e vagy kevés, ennek a megítélése véleménye szerint egy nagyon bonyolult kérdés. Elmondja, 

hogy miért. Megjelent az EMMI Nemzeti Drog Fókuszpontjának a 2021. évi 

kábítószerjelentése. A kábítószerjelentésből szemezgetve az válik egészen egyértelművé, azon 

túl, hogy a bűnüldöző szerveknek elsődleges kötelezettsége a kábítószerterjesztőkkel szembeni 

konzekvens fellépés, azt is leszögezi ez a tanulmány, ami tulajdonképpen Magyország 

kábítószerstratégiáján alapul, hogy egy komplex, a testi-lelki és fizikai egészséget felölelő 

megőrzési program nélkül, ami a fogyasztókat célozza, alapvetően a rendőrségi fellépés, ami a 

terjesztőket célozza, nem lehet sikeres. Tudni illik az igény megjelenik, ez biztos. Az, hogy ők 

kivonnak terjesztőket, s higgyék el, ezt elvégzik. Az összes érdemi terjesztőt, s ez nemcsak 

Kiskunhalas városára igaz, hanem ez igaz a teljes illetékességi területükre, az összes érdemi 

terjesztőt véleménye szerint idáig, aki megjelent a kábítószerpiacon, kivonták, eljárás alá 

vonták és velük szemben bírósági eljárások vannak folyamatban. Ez ígéri, hogy így lesz a 

jövőben is. Nem fognak megszűnni harcolni a kábítószerterjesztői jelenséggel szemben. Azt 

viszont szerinte szükséges látni és leszögezni, hogy ez a rendőrhatósági eljárás nem lehet 

elégséges és nem is lesz elégséges, hiszen a tanulmány is írja, ez az értékelő jelentés, hogy ezek 

az előnyök az előnyök, amelyek egy kábítószerterjesztő kivonásával megjelennek, ezek térben 

és időben korlátozottak. Legfeljebb egy-két héten belül bizonyosan az igény megléte esetén lesz 

olyan kábítószer-, pszichoaktív anyag terjesztő, aki ezt az igényt kielégítő. Nyilván itt a 

rendőrség ismét lépéskényszerbe kerül, s nekik továbbra is tenniük kell a dolgukat, de ettől az 

igény permanens módon megjelenik, s jelentkezik. Erre válaszul adja ez a Drogfókusz Pont által 

készített jelentés azt a megoldási javaslatot, hogy egy széleskörű összefogásra van szükség, 

amely alapvetően a fogyasztók testi-lelki és fizikai egészségének megőrzése útján egy 

tudatosságnövelés útján próbál válaszokat adni és távoltartani fogyasztókat attól, hogy 
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pszichoaktív anyagot fogyasszanak. Az is fontos, s azt gondolja, hogy ezt itt most el kell 

mondania nekik, hogy ugyancsak e jelentés tartalmazza azt, hogy a teljes család egy abszolút 

védőfaktor a kábítószerfogyasztói létbe való besodródás ellen. Ugyanakkor a csonkacsalád, 

vagy a mozaikcsalád, az otthon megtapasztalt deviáns minták, ezek abszolút abba az irányba 

viszik el az egyes embert, hogy drogfogyasztóvá, kábítószerhasználóvá váljon. Ezen értékelő 

jelentés azt állítja, az a szakmai meggyőződésük, hogy a családban, a köznevelésben, a 

gyermekvédelemben van lehetőség és kell a beavatkozást elvégezni, lehetőleg kortárs 

segítőcsoportok együttműködésével. Egyébként pontosan ezen filozófia mentén munkatársaival 

kortárs csoport kiválasztásával dolgoznak azon a maguk eszközeivel, hogy tudjanak egy olyan 

kortárs, nem fogyasztó mintát állítani a fiataljaik elé, akik példát jelenthetnek és egy kiutat is 

azoknak, akik pedig már fiatalként fogyasztanak. Azt gondolják, hogy a fiatalok vannak 

leginkább kitett helyzetben. Sajnos azt is el kell mondani nekik, azt tapasztalják, hogy egy 

nagyon komoly igény jelentkezik valamilyen kábító hatású szer fogyasztására. Hogy ennek mi 

az oka, azt nem tudja megmondani. Egyrészt bizonyosan munkatársai azt tapasztalják, hogy 

jelen van egy általános divat. Ma divat valamilyen bódító hatású szert fogyasztani és az is igaz, 

s ezt is látják, hogy sok esetben a divaton túl ez egy élethelyzeti tragédiának egy felületi kezelése. 

Nyilván itt szocioökonómiai helyzet függvénye, hogy ki, milyen motivációból nyúlik milyen 

minőségű szerhez, de alapvetően e két tényező jelen van a társadalomban, s ez nemcsak 

Kiskunhalasra igaz. Mégegyszer, annak látszatát is elkerülve, hogy azt mondaná, a 

rendőrségnek ezzel nincsen dolga, igenis van dolguk, a terjesztőkkel szemben minden áron 

sikerrel kell eljárniuk, az is tény, hogy a megelőzésben nekik dolguk van, s a kortárs 

csoportokkal és a fiatalok körében végzett megelőző munkával ezzel jó irányba tartanak, de az 

is tény, hogy a szélesebb társadalmi rétegek elérése önmagában a rendőrség nem lesz 

elégséges. Ahhoz egy nagyon széleskörű társadalmi összefogásra van szükség, hogy a 

fogyasztói körben egy testi-lelki, fizikai, pszichés egészség fejlesztése útján egy nagyobb fokú 

életvezetési tudatosságot érjenek el, mert valahogy így lesznek, vagy lehetnek képesek arra, 

hogy a jelenlegi fogyasztói társadalmat távol tartsák a kábítószerektől. Még egy dolog, amit 

engedjenek meg, hogy itt elmondjon nekik: Ami szintén egy fontos aspektus, hogy tudni illik ők 

rendőrségként alapvetően a kábítószerrel a kriminalitáson keresztül találkoznak. Ez azt jelenti, 

hogy akkor kerül fókuszba a kábítószerprobléma, amikor ők azt látják, hogy valaki 

bűncselekmények követ el kábítószer, pszichoaktív szer hatása alatt, vagy annak megszerzése 

érdekében. Elmondta nekik, hogy a tavalyi esztendő Kiskunhalas közbiztonsága szempontjából, 

a bűnügyi eredményeik alapján, a bűncselekménye számosságát tekintve kifejezetten sikeres év 

volt mind a lopások, mind a lakásbetörések, mind a rablások terén nagyon komoly csökkenést 

értek el. Sőt lopások, rablások, lakásbetörések terén évtizedes legjobb eredményeket értek el, s 

a nyomozáseredményeségük soha nem volt ilyen magas. Ez azt jelenti, hogy alapvetően 

kevesebb bűncselekmény történt, mint korábban, mint tavaly, de tíz évet tekintve nagyon sok 

évben az elmúlt tíz évben. Ők ez alapján orientálódnak, azt vizsgálják, hogy kevesebb 

bűncselekmény van, nincs annyi lopás, nincs annyi lakásbetöréses ügy. Ennek egy részében 

nyilván jelen van a kábítószer, de alapvetően értek el hozzájuk olyan vádak, hogy bűnözési 

hullám van Kiskunhalason, hogy élhetetlen város Kiskunhalas. Ő a bűnügyi számok alapján, 

amelyek objektív adatok, az ismertté vált bűncselekményeket mutatják be, ezt cáfolni tudja. Ez 

nem jelenti azt, hogy a lakosságnak azon része, aki azzal szembesül, hogy szerhasználók vannak 

a környékükön, a környezetükben, vagy valaki pszichoaktív anyag fogyasztó, az ne zavarná és 

ne befolyásolná az ő jólétét. De ez nem jelenik meg kriminalitásként a rendőrségi 

joggyakorlatban, a rendőrségi munkában. A magyar drogpolitikai alapvetően abból az 

irányból közelít, hogy a szerhasználókat, a fogyasztókat ne kriminalizálják, elterelés útján 

próbálják meg távoltartani attól, hogy fogyasztók legyenek ismételten, vagy elkövessenek 

bűncselekményt. Összességében azt gondolja, hogy biztonságos Kiskunhalas, kevesebb 

bűncselekmény vált ismertté, mint az elmúlt években, mint az elmúlt tíz évben akár, sok 
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szempontból. Ugyanakkor az is tény, hogy ezzel együtt jelen van a szerhasználat. Nagyon sokan 

használnak valamilyen szert. Nagyon sok esetben ez nem okoz kriminalitást. Néhány esetben 

viszont igen, megjelenik a kábítószer, mint motiváció a bűncselekmények mögött. Azt kijelenti, 

hogy a kábítószerekkel összefüggésben bűnözési hullám van Kiskunhalason, ezt kijelenteni 

szerinte felelőtlenség, s ezt számokkal, tényekkel tudja cáfolni. Köszöni, hogy meghallgatták és 

szívesen válaszol a kérdésekre.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Legősibb foglalkozás?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Az elmúlt esztendőben, hivatalos lesz, egy esetben érkezett hozzájuk állampolgári jelzés a 

tekintetben, hogy van egy hölgy a városban, aki tiltott kéjelgést követ el. Munkatársai a hölgyet 

a helyszínen tetten érték, őrizetbe vették, bíróság elé állították, s vele szemben a bíróság 

pénzbírságot szabott ki. Majd ugyanezen hölggyel szemben vagyon elleni szabálysértés 

elkövetése miatt ismét eljártak, őrizetbe vették, ekkor pedig a bíróság vele szemben 

szabálysértés ismétlése okán elzárást szabott ki. Egyéb esetben ezen túlmenően hozzájuk 

állampolgári jelzés nem érkezett, ők pedig nem tapasztaltak ilyet. Amennyiben nekik, bárkinek, 

akár a lakosság részéről ilyenről tudomása van, tényleg kéri, hogy jelezzék. Higgyék el, 

eljárnak, nekik is érdekük, hogy ez ne váljon tömegessé. Itt most alapvetően nem a tiltott 

kéjelgést elkövető hölgy veszélye szempontjából közelítené meg, hanem azok szempontjából, 

akik ebből esetleg anyagi hasznot húznak.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ő is azt tudja megerősíteni, hogy náluk is járt olyan kérdés, amikor azt mondták, hogy itt 

tarthatatlan állapotok vannak, s továbbították hozzájuk a bejelentést. Azt mondták, hogy még 

egyszer sem került az adott terület az asztalra náluk. Miért nem jutnak el oda, ha van egy 

probléma, arról tényleg egy jelzéssel éljenek a kapitányság felé, hogy a munkatársak tudjanak 

érdemben reagálni rá. Magától nyilván nem fog megoldódni semmi. Azt tudja erősíteni ezúton 

is, hogy aki bármilyen problémát észlel, az tegye meg a bejelentést, s ezek után tud eljárni a 

rendőrség.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

A maga és a Mi Hazánk Mozgalom nevében is köszöni azt a munkát, amit a rendőrség végez, s 

a rendőrségen belül a rendőrök munkáját is, hiszen ez rendkívül fontos. A részletes 

beszámolóhoz egy „csomó” kérdése lett volna, de kapott rájuk a választ. Csak egy példát 

mondana és nem húzza vele. Az elővezetések száma, látta a beszámolóban, nagyon megnőtt, de 

megkapta rá a választ. Kiderül a beszámolóból, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 

csökkent, az miből ered? Neki van három gondolata ehhez. Abból, hogy a sikeres 

bűnüldözésnek, azaz a nyomozás eredményességi mutatónak visszatartó ereje van. Ez lehet az 

egyik. A fokozott rendőri jelenlét, illetve az, hogy 2021-ben még tapasztalták a lezárásokat, nem 

volt annyi esemény, satöbbi. Ezek három összessége, vagy még ennél is nagyobb a spektrum 

annak a tekintetében, hogy csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.  

Azt olvashatta a beszámolóban, hogy a büntetőfeljelentések száma megnőtt. Ennek mi lehet az 

oka? Ez az egyik kérdése még. Részben megkapta rá a válaszokat, de hátha erre koncentrálva 

kaphat még. 
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A szabálysértési feljelentések száma viszont csökkent, ami azért jó jel, nem beszélve arról, hogy 

abból az 556-ból egy ő volt ugye, mert elment éjszaka horgászni politikai performance 

szempontjából, csak hogy a kijárási tilalomnak adjon egy groteszk véleményt. Ezenkívül az 

oltáskötelezettség miatt az állomány szolgálatképessége, vagy feltöltöttsége sérült-e, vagy 

milyen állapotban van? Ez a 2021-es év, nyilván 2022-re tolódott az izgalmasabbik része, de 

az majd a jövő évi beszámolóban. Kérdései száma ezek.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

A bűncselekmények számának számosságát tekintve van egy, ha nem is lineáris, de azért egy 

viszonylag fokozatos csökkenés, egy ugrálással van egyfajta csökkenésük. Tény, hogy a 

kollégáik alapvetően eredményesek. Ha visszacsatol arra a 85 %-os nyomozáseredményességi 

mutatóra, akkor ez talán számukra is kézzel fogható. De ő azt gondolja, hogy az átlagpolgár 

szintjén, hogy ilyen sok elkövetőt elfognak, ez önmagában nem okoz semmiféle visszatartó 

tényezőt. Nem tudja, hogy ez mennyiben. Az, aki notórius, annak biztosan van hatása a 

magatartására, viselkedésére egy gyors rendőri intézkedés.  

Inkább azt érzi e mögött, hogy egy gazdasági konjunktúrának szemtanúi. Ennek a 

konjunktúrának volt egy olyan következménye, hogy nagyon sok munkahely, munkalehetőség 

nyílt és sokan dolgoztak. Sok olyan ember került a munkaerőpiacra, aki korábban nem a 

munkaerőpiacon, s nem szorult rá, hogy bűncselekményből tartsa fenn magát. Talán arra 

emlékszik, utalt rá, hogy az összes bűncselekményből, a 660 bűncselekményből 260 volt lopás 

és 33 lakásbetörés. Nagyon sok volt a vagyon elleni bűncselekmények aránya, s ezeknek egy 

jelentős részében, ezek mögött volt egy olyan szándék, hogy életvitelszerűen ebből éltek. Ezek 

terén van egy markáns csökkenésük. Azt gondolja, hogy ez mindenképpen benne van a 

csökkenések okai között.  

A másik a bűntetőfeljelentések emelkedése, hogy mivel magyarázható. Bűntetőfeljelentések 

alapvetően akkor keletkeznek, ha a közterületi állomány észlel egy bűncselekményt, s annak az 

elkövetőjével szemben büntetőfeljelentést tesz. Ezek pedig leggyakrabban az ittas 

járművezetések. Ezzel magyarázható az is, hogy az ittas járművezetés terén elért eredményük, 

az a 4,7 % miért született meg. A COVID-dal kapcsolatban született kérdés, mennyiben érintette 

a hadra foghatóság a koronavírus fertőzés és úgy általában az oltás. Azt kell mondania 

Képviselő úrnak, hogy voltak olyan munkaszervezési döntéseik, amelyek azt szolgálták, hogy az 

állomány, alapvetően négy telephelyen működnek, Kiskunhalason, Kiskunmajsán, 

Jánoshalmán, illetve Tompán, ne keverjék az állományt, lehetőleg ne legyen személyes 

kontaktus, s amennyiben lehet, a konferenciákat Skype-os úton, videokonferencia útján 

bonyolították le. Törekedtek arra, hogy az állomány ne keveredjen, s ha valahol van egy 

fertőzés, valahol az állományon belül megjelenik, ott azt el tudják szeparálni, de alapvetően 

ezzel nem volt gondjuk. Jellemzően, ha fertőzés történt az állományon belül, az alapvetően 

családi körből származóan jelent meg. Ezen túlmenően, azon túl, hadd ne mondjon nekik pontos 

számokat, azt el tudja mondani, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság összes 

szervezeti eleme közül a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság állományán belül volt a legmagasabb 

az oltakozási hajlandóság. Az átoltottság magas arányának is köszönhetően tulajdonképpen azt 

tudja mondani neki, ez is belejátszott, hogy a hadra foghatóságuk nem csökkent és nem változott 

a koronavírus járvány alatt sem.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Lakossági hozzá intézett kérdésekben szeretné kérni a segítségét. Gratulál neki és a kollégáinak 

ehhez a kiváló eredményhez. Egy kis észrevétel: Miért ez tizenkét év? Többször hallotta. Itt is 

hallott tizenkét évet, ott is. Mi ez, vagy miért tizenkét év? A beszámolóban drogokkal 
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kapcsolatban végül kaptak részleges választ. Szóltak a Pipa utcán, hogy menjen már ki, lehet 

kapni drogot. Beszólt a rendőrségnek, hogy megy ki, jöjjenek ki segíteni. Mondták, sajnos nem 

tudnak mit csinálni, mert olyan, ami nem minősül még könnyű drognak sem, olyanokat 

kevernek, s nem tud a rendőrség intézkedni. Azt a választ kapta a dologgal kapcsolatban. A 

cigányság körében a lopások azért van legtöbb, hiszen kell arra a pénz, hogy ezt meg tudják 

venni. Ezt ő is tapasztalta.  

A járműfelderítettség 100 %-ot ír a beszámolóban. Ezt egy kicsit megcáfolja, mert a szomszédja 

biciklije még mindig nincs meg, akkor 99 % a tavalyi évben, ha járműnek minősül a kerékpár. 

A KRESZ szerint a kerékpár is jármű. Megnézte, hogy jármű a kerékpár is. A 

közlekedésbiztonsági helyzet: A rendőrségtől azt kérik a lakosok, hogy nagyon sokan egyirányú 

utcában szemben mennek, a kerékpárútra rámennek. Tudja, hogy nagy a forgalom 

Kiskunhalason, pláne pénteken, de most már nemcsak pénteken. A helyi lakosok levágják a 

különböző utakat, egérutakat, ahol szabálytalanságot követnek el. Nem tudja, ezt hogyan tudják 

felügyelni, ellenőrizni, hogy jobban kellene, kérik a lakosok ezeket, hiszen a 53-asnál a 

lámpánál lévő sorbanállásnál elmennek oldalra és Behajtani tilos!, kötelező haladási irány 

táblánál, lakó-pihenő övezetek szabálytalanságát se sértik meg.  

Hány feljelentés érkezett, érkezik az önkormányzat részéről a térfigyelő kamarák által rögzített 

szabálytalanságok miatt? Esetleg hozzá személyesen hány érkezett? A lakosságot nagyon 

idegesíti, hogy egyre több cigány, jogosítvánnyal rendelkezik, vagy nem, vezet. Többen látják. 

A tanulóoktatási intézetet megkereste, azt mondják, hogy nagyon kevés az a tanuló, aki nála 

gyakorolt, vagy vizsgázott. Nagyon sok kisbusz van, 8-9 személyes kisbusszal közlekednek. Van-

e jogosítványok? Honnan van az a jogosítvány, hogy nem lát senki az utcán tanulóként vezetni?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A romákat és kábítószerfogyasztást említette, illetőleg ezzel összefüggésben 

bűncselekményekről beszélt. Oda utalna vissza, amit már mondott is az előzőekben, hogy akár 

a lakásbetöréseket, akár a lopások számát tekinti, egy dekántos visszatekintésben, tehát több, 

mint tíz év viszonylatában az egyik legjobb eredményt érték el. Azt gondolja, biztosan van olyan 

bűnelkövetőjük, aki azért követ el vagyon elleni bűncselekményt, hogy ebből anyagi 

haszonszerzés útján kábítószerhez jusson. Biztosan van ilyen. De, hogy milyen arányban van 

olyan, aki ezt a kábítószerért, vagy pszichoaktív anyagért célirányosan teszi, s milyen arányban 

van olyan bűnelkövetőjük, aki ezt egyébként csak haszonszerzés végett teszi, ezt nem tudják 

elkülöníteni. Erre nem tud neki válaszolni. Biztos, hogy van ilyen, de összességében ez a 

jelenség, önmagában a bűncselekmények volumenének egy markáns csökkenését látják. Azt 

gondolja, ez nem tekinthető az elmúlt tíz évet alapul véve egy kiemelt témának. Jelen van, nem 

tagadja, hogy vannak ilyen bűncselekmények, de ő abból tud kiindulni, hogy az elmúlt tíz évet 

szemlélve ez biztosan nem tekinthető kiugrónak, hiszen az elmúlt évük az egyik legjobb év volt 

az elmúlt tíz évből.  

A térfigyelő kamerákat tekintve nem fogja tudni megválaszolni azt, hogy az elmúlt évben hány 

feljelentés érkezett a rendészettől hozzájuk olyan szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt, 

amelyet ők tapasztaltak, illetőleg ami miatt ők eljártak. Egy dolgot mindenképpen el kell 

mondania. A térfigyelő hálózat az egy alapvető segítsék a bűnüldöző munkában, s nemcsak az 

önkormányzat által kiépített hálózat a gerince egyébként ennek a kamerahálózatnak, 

ugyanakkor nagyon nagy hasznát veszik a lakosság által telepített térfigyelő, vagy 

vagyonbiztonsági kameráknak is. Az is igaz, hogy a térfigyelő kamerahálózat nem valós időben 

figyelt kamerahálózat. Arra véleménye szerint nem lehet kiépíteni emberi kapacitásból álló 

figyelőszemélyzetet, hogy valaki ezt a közel kétszáz darab kamerát napi huszonnégy órában 

folyamatosan figyelje. A kamerahálózat által biztosított felvételek nekik úgy jelentenek óriási 

bűnüldözési segítséget, hogy ha és amennyiben eseményről kapnak jelzést, akkor az egyik első 
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dolguk az, hogy a kamerahálózat képeihez hozzáférve, amihez nekik egyébként a kapitányság 

székhelyén van online hozzáférésük, a már rögzített felvételekhez. Így nagy hasznot tudnak 

abból hajtani, hogy ott helyben hozzáférnek a kamerahálózat képeihez és el tudják végezni a 

bűnügyi elemzést, az elkövető felderítését. Így nagyon-nagyon hasznos. Ha a lakosság részéről, 

bárki részéről arra merül fel egy konkrét igény, hogy valamely területen megszaporodtak 

valamilyen szabályszegések, valamilyen szabálysértések, közlekedésbiztonsággal 

összefüggésben, akkor, ha ezt jelzik, elkezdik monitorozni a kamerákat egyrészt, másrészt ott 

élő erős ellenőrzéssel meg fognak jelenni. Ennek ez a legbiztosabb módja.  

Ami a jármű és kerékpár polémiát illeti, a kimutatásaik úgy szólnak, hogy a rendőri eljárásban 

regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények, illetőleg a zárt gépjármű feltörés 

bűncselekmények, tehát ebben a kategóriában a kerékpárokat nem érintette, ugyanakkor azt is 

el kell mondania neki, hogy amennyiben a kerékpár értéke nem éri el a bűncselekményi 

értékhatárt, akkor szabálysértési előkészítő eljárásban járnak el, aminek a száma 147 volt a 

tavalyi esztendőben. Az elmúlt tíz évben az egyik legjobb eredményük. Ebben a kategóriában 

az eredményességük 55,1 %-os, ami azt jelenti, hogy 10-ből 5,5 elkövetőt fognak meg ebben a 

kategóriában. Azt is mondta, hogy amikor ők átvették ezt a kategóriát, akkor egyszámjegyű volt 

az eredményesség. Vannak eredményeik, de nyilván mindig van feljebb.  

Roma gépkocsivezetők kérdésköre: A rendőrség ezt így nem vizsgálja, hogy melyik járművezető 

roma és ki nem. Mindenkivel szemben, aki engedély nélkül vezet, ők eljárnak. Továbbmegy, a 

tavalyi esztendőben megvalósult normaalkotásnak köszönhetően, mindazt, aki eltiltott, őrizetbe 

veszik és azonnal bíróság elé állítják. Higgye el, hogy e tekintetben az ügyészséggel és a 

bírósággal kifejezetten jó együttműködést ápolnak. Hova tovább nemcsak azzal szemben, aki 

eltiltott, hanem azzal szemben is, aki engedély nélkül vezet. Tehát van egy jogalkotói szigor és 

egy jogalkalmazói szigor is azzal szemben, aki a gépkocsivezetés terén visszaéléseket követ el. 

Ennél többet nem tud neki mondani, azontúl, hogy mindenkivel szemben eljárnak. Igen, sokan 

közlekednek kisbuszokkal és ez is azt erősíti, hogy tényleg sokan járnak dolgozni, többen, mint 

korábban és ez talán lehet a bűncselekményi szám csökkenésének hátterében.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A lakosság között nagyon nagy közfelháborodást okoz a tömeges tuja- és viráglopás. Ezt 

szeretné kérni, illetve kérdezni. Lehet-e összevontan kezelni ezt a dolgot? Hiszen külön-külön 

talán nem nagy összeg egy-egy virágágyás, vagy egy-egy tuja, de összességében biztos nagyon 

jelentős, s a hatása pusztító pedig pusztító a polgárok aktivitására, a közhangulatra, 

közfelháborodást okoz. Igenis feltételezi, hogy egy szűk kör a megrendelő, tehát ezek az esetek 

szerinte összefűzhetőek egy szálra, vagy nem túl sok szálra. Valamit kezdeni kell ugyanis 

ezekkel. Ezek valahova kerülnek, valaki ebből pénzt csinál. Igenis feltételezi, hogy egy szűk kör 

a megrendelő és az elkövető sem lehet olyan túl sok. Ennek ellenére nagyon tömeges az 

elkövetés. Szerinte ez szervezett, ezt feltételezi. Nem tudja, hogy feltételezhet-e, vagy el lehet-e 

indulni ilyen nyomon, hogy feltételezik, ez egy szervezet. Kéri, hogy összevontan foglalkozzanak 

ezekkel az ügyekkel. A kertvárosi lakótelepen, de másutt is gyönyörűszép előkertek, közterületen 

kialakított kertészeti csodák vannak, szorgalmas, környezetükért felelősséget vállaló, munkát, 

pénzt nem sajnáló, közösségért végzett munkát végeznek emberek és ezt néhányan egyszerűen 

semmivé teszik. Azt azért tudni kell, hogy a tisztaság a szépség fegyelmező erője. Ennek igenis, 

hogy van, említette az élhető Kiskunhalast, ennek óriási jelentősége van, hogy aktív polgárok 

megbecsülve, védve érzik-e magukat. Akár ilyen módon is. Ez messze túlmutat egy-egy tuján, 

vagy egy virágágyáson a hatása miatt. A rendetlenség, akár egy kicsupált virágágyás 

egyértelműen közösségpusztító. Következménye van mindkettőnek, nem kevés. Ezért szerette 

volna tisztelettel kérni, hogy ezt az ügyet ilyen értelemben szerinte ez egy súlyos dologról van 

szó a hatását tekintve, lehetne-e összevontan kezelni.  



16 
 

Csatlakozna az előtt szólóhoz, a lakó-pihenő övezetekben ismételten kérik a Kisfaludy, 

Vörösmarty, Bajza utca vonatkozó részén az ellenőrzést. Úgy tűnik, hogy a lakossági 

kezdeményezéssel kialakított figyelmeztető tábla, illetve fekvőrendőr sem vált be teljesen. A 

rendőri jelenlétet igénylik és kérik. Ezt a kettőt szerette volna kérni.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

Mindenképpen egyet kell értsen vele, valóban felháborító az, hogy egyesek sportot űznek abból, 

hogy mások kertjeit tönkreteszik. Felháborító. Higgye el, komolyan veszik. Amennyiben 

egységként kezelhető, akkor egységként kezelik. Itt alapvetően akkor kezelhetőek ezek 

egységként, ha tudják igazolni azt, hogy egy elkövetően állnak szemben, aki üzletszerűen követi 

el ezeket az egyébként szabálysértési értékhatárú cselekményeket. Akkor nyilván az 

üzletszerűség okán bűncselekményként kezelik ezeket. E tekintetben a gyakorlatuk következetes. 

Ígéri neki, e tekintetben, ahogy eddig is, eljárnak. Nem egyszer fordult már elő velük, hogy egy 

rendőrségi irodára való tuját, balkonnövényt foglaltak le és adtak vissza a tulajdonosoknak. 

Higgye el, hogy megtesznek mindent és ha lehetőségük van, most is így fognak tenni.  

A lakó-pihenő övezetek kérdése: Tisztelettel arra kéri a lakóközösségeket, ha megszólíthatja 

őket, hogyha egy lakóközösségen belül, egy lakó-pihenő övezeten belül a sebességhatárok 

megtartásának hiányát érzékelik, szíveskedjenek eljutni hozzájuk, mert higgye el, óriási 

felháborodás van időnként, ha ők ott megjelennek és sebességet mérnek. Sokan, esetleg olyan 

személyek is szabálysértőek lehetnek, akik egyébként kezdeményezők voltak. Ebből szokott lenni 

probléma. Ha valóban van egy olyan környék, utca, lakó-pihenő övezet, egy térség, ahol ez 

problémát jelent, kéri a közösséget, hogy akár egy képviselő útján jöjjenek el hozzájuk, beszéljék 

meg pontosan, milyen időszakban, hol és mikor jelent ez problémát. Ők igyekeznek ott és úgy 

leginkább megjelenni, ahogyan a lakosság érdeke ezt megkívánja. Ezt ígérheti nekik. A 

közlekedésrendészeti osztályvezető úr ezeknek az igényeknek rendre eleget tesz. Csak segítsenek 

abban a közösségek, hogy ezt jól meg tudják fogalmazni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Csak szeretné megköszönni a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság minden tagjának a 2021. évi 

munkáját és az idei évre is eredményes munkát és jó egészséget kíván nekik.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Két dolgot jegyezne meg így hozzászólásában. Az egyik az, hogy a rendőri jelenlét 

folyamatosan, huszonnégy órában nem tud ottlenni. Tehát nem ez a teljes megoldás. A teljes 

megoldás az, hogy végre kell egy valódi elkerülőút ennek a városnak. Ez volt az egyik, s ez csak 

ilyen széljegyzet volt. A másik az, hogy örömmel olvasta azt, hogy a polgárőrséggel nagyon jó 

a kapcsolata a rendőrségnek, ami mindenképpen hálás. Ezt tavaly is megjegyezte és 

megköszönte. Az interpellációját fogja érinteni ez a történet. Csak egy megjegyzés: A 

polgárőrség hajléktalan már harminc éve ebben a városban. Ha város nem tud ezen segíteni, 

esetleg van-e arra lehetőség arra, hogy a rendőrség területén, objektumán belül esetleg 

kaphassanak egy helyet erre.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Elsősorban a hozzászólásokat várja, de gondolja, hogy valamiféle választ lehet erre is adni. 
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dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető:  

 

A polgárőrség a rendőrség stratégiai partnere. Gépjárművekkel, jeladó eszközökkel segítik és 

támogatják a munkájukat, ők pedig őket az önzetlen szolgálatellátásukkal. Ilyen tekintetben 

igény még nem fogalmazódott meg a polgárőr szövetség részéről, hogy náluk nyerjenek 

elhelyezést, de e tekintetben ő nem illetékes. Megyei főkapitány úr fog ebben a kérdésben 

döntést hozni, ha hozzá ilyen jellegű kérdés érkezik a szövetség elnökétől.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Egyetértenek abban, hogy tehermentesítő utak kellenek a városnak, s akkor fognak tudni érdemi 

megoldást hozni. Ő se annak a híve, hogy táblázzanak, fekvőrendőrözzenek és tönkretegyék az 

utakat, hogy ne lehessen rajta normálisan közlekedni. Valóban tehermentesítő út kell. Van is 

olyan útjuk, amelynek engedélyes tervei már készen vannak, csak forrást keresnek és kergetnek 

hozzá, hogy meg is tudják valósítani. Nagyon bízik benne, hogy a következő években erre lesz 

lehetőség. További hozzászólást nem lát, így a vitát lezárja.  

Zárszóként még annyit elmondana, hogy valóban itt a drogkérdésre menne még vissza egy 

gondolat erejéig, most itt ülve megfogalmazódott benne az a fajta lehetőség és igény, hogy a 

következő uniós ciklusban, amikor vélhetően lesznek lehetőségeik pályázatokat benyújtani 

humánkapacitások fejlesztése címszóval, amit korábban viszonylag korlátozottan nyitottak ki 

ebbe az irányba, most lehet, hogy át kell hangolniuk ezeket az elképzeléseiket és terveiket, s 

össze kell dugni a fejüket akkor, amikor ez a pályázat beadásra kerül. Olyan módon, hogy a 

prevenciós irányok minél jobban tettenérhetőek legyenek ezekben a pályázatokban és valóban 

tudjanak egyfajta ilyen támogatást adni ennek az ügynek, hiszen ezzel ő is abszolút egyet tud 

érteni, ha csak azt várják, hogy a rendőrség elfogja a terjesztőt, akkor tévúton vannak. Nem 

lesz a megoldása ezeknek a problémáknak, hanem ő is azt gondolja, magát a keresletet kell 

tudniuk felszámolni. Akkor a terjesztő önmagától odébb fog állni mondhatni, vagy bele se kezd 

ebbe a típusú üzletbe. Ebben egy együttműködés és gondolkozás úgy gondolja, hogy már 

elindult egy jó pár éve. Nem biztos, hogy a legerősebb fegyvereket, forrásokat tudták ők is 

hozzárendelni ehhez a célhoz, de most itt a beszélgetésük során azt érzékelte, hogy igenis 

megérné befektetni ebbe az irányba és a prevencióba. Azon lesznek, ha megnyílnak ezek a 

lehetőségeik, akkor közösen tudjanak gondolkozni és a megelőzés irányába elmozdulni. Ezt 

mindenképpen szerette volna még elmondani. Valamint azt, hogy valóban keressék a 

kapitányságot, a bejelentés nagyon fontos, hogy valódi megoldások születhessenek. Ha csak 

bosszankodnak egy-egy probléma felett, attól a helyzet nem fog javulni érdemben. Az 

egyetlenegy mód és út arra, hogy változást érjenek el, az, hogy eljuttatják a rendőrségre ezeket 

a problémákat és ők tudnak érdemben reagálni rá. Ő ebben kérné az együttműködést. 

Egyébként csatlakozik ő maga is, azt gondolja, minden városlakó nevében ahhoz a köszönethez, 

amellyel az előző évi munkájukat köszönik meg, hálásak érte és jó egészséget, sok erőt kíván az 

idei évi kihívásokhoz is. Köszöni szépen Kapitány úrnak, hogy itt volt velük. A szavazás hátra 

van. A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2462   Száma: 22.03.24/1/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2462   Száma: 2022.03.24/1/0/A/KT 

 

74/2022. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes, kapitányságvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása (tárgyalásos 

eljárásban) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Mint ahogy az már az elmúlt években megszokottá vált, a jelen második és a következő harmadik 

napirendi pontot egyben kezelné, hiszen szorosan összefügg a kettő a rendezési tervük 

módosításával. Azt kell előzetesen elmondania a képviselő-testületnek, amit úgy tud, hogy 

kiegészítő anyagban meg is kaptak, hogy az állami főépítész a záró szakmai véleményében 

elfogadásra alkalmasnak az előterjesztést. Ennek fényében is kéri az előterjesztés elfogadását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2463   Száma: 22.03.24/2/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; 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 
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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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2463   Száma: 2022.03.24/2/0/A/KT 

 

75/2022. Kth. 

Településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása (tárgyalásos eljárásban) 

 

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. Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kategóriába kerül át a 

0153/16 helyrajzi számú telek „a” alrészletéből 2,1 hektár, a jelenlegi Má jelű általános 

mezőgazdasági terület besorolás helyett. Jelölésre kerül a tervezett 22 kV-os vezeték és 

az új transzformátorállomás. 

2. Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kategóriába kerül át a 

0936/166 helyrajzi számú telek déli részén 2,1 hektár, a jelenlegi Má jelű általános 

mezőgazdasági terület besorolás helyett. Jelölésre kerül az új transzformátorállomás. 

3. Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kategóriába kerül át a 

01006/31 helyrajzi számú telek „b” alrészletéből 2,5 hektár, a jelenlegi Má jelű 

általános mezőgazdasági terület besorolás helyett. Jelölésre kerül a tervezett 22 kV-os 

vezeték és az új transzformátorállomás. 

4. Vt jelű településközpont vegyes kategóriába kerül át a 4870, 4871/1, 4871/2 és 4872 

helyrajzi számú telek, 0,3 hektár, a jelenlegi Lk jelű kisvárosias lakóterület besorolás 

helyett. 

5. A szerkezeti terv jelmagyarázatában és a beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-

fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület 



21 
 

jelölésében az En helyett a Kb-En szöveg lesz alkalmazva az országos előírásokkal 

összhangban.  

 

 

Határidő: 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 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása (tárgyalásos 

eljárásban) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Osztályvezető úr az előző előterjesztésnél már felvezette az idetartozó gondolatait.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosításának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2464   Száma: 22.03.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2464   Száma: 2022.03.24/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 9/2022. 

(III.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2022. (III.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 
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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 jogában 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 jogában eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több 

övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre 

meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére 

számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek 

figyelembevételével állapítandó meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek 

vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.” 

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

rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási 

terv szerinti kialakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő 

a) telek vagy építési telek akkor is beépíthető, ha a területe és alakja az övezetben vagy 

építési övezetben előírt méreteknek nem felel meg, telekhatár-rendezés esetén ez a 

szabály akkor is alkalmazható, ha a telket vagy építési telket nem érinti szabályozási 

vonal vagy övezethatár, de a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi 

előírásoknak jobban megfelelnek, 

b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, 

az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és 

hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak,  

c) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható 

akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után 

meghaladja.” 

2. § 

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

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

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

„d) A hátsókert legkisebb mérete – ha szabályozási terv másként nem jelöli – minimum 6 m, 

de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagassági érték fele.” 

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

rendelet 11. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Megengedett legnagyobb beépítettség és legkisebb zöldfelület helyi előírásai:) 

„d) Lk övezetekben a lakást is tartalmazó épületek esetében a telek zöldfelülete nem lehet 

kisebb 80 m2/lakás értéknél.” 

3. § 

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

29. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„29. Beépítésre nem szánt különleges terület (Kb-En, T, B, Ktf, Ktb, Kh, Kgk, Vm, 

Kts)” 

 

4. § 

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

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

„(1) A Kb-En jelű, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló különleges övezetek a rendeltetésüknek megfelelő építmények elhelyezését szolgálják. 

Sajátos előírások: 

a) Kb-En1 jelű övezet telkén a telekhatár mentén 2 m magasságú örökzöld sövény 

telepítendő;  

b) Kb-En2 jelű övezet telkein a naperőmű megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló 

műtárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények, valamint a naperőmű 

kiszolgálásához szükséges kapcsolódó alállomás számára szolgáló földrészlet területén 

szociális és egyéb kiszolgáló épületek helyezhetők el.” 

 

5. § 

(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. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

7. § 

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

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

az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.” 

 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Fürdőfejlesztéshez kapcsolódó ingatlanvásárlás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez nagyon friss előterjesztés, itt nagyon rövid határidőkkel dolgoztak., emiatt ez nem tudott 
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bizottságok előtt megjelenni, hiszen akkor még nem voltak vele érdemileg kész, nem voltak meg 

a döntések. Itt röviden ehhez és a következő napirendhez, megint két összefűződő téma van, 

maga az a támogatás, amelyet megkaptak a fürdőfejlesztés következő lépcsőjéhez, ez engedélyez 

nekik egy keretet, ami az ingatlanvásárlásokat tartalmazza. Itt próbálnak még olyan területeket 

megvásárolni a fürdő mellett ebben a blokkban, amelyek a későbbi működést támogathatják. 

Ilyen értelemben ebben az előterjesztésben a Nagy Szeder utcán egy lakóház megvásárlására 

kerül sor, amely a terület feltárását támogathatja mögötte, valamint a fürdő 3,6 hektáros 

területe lesz a következő előterjesztésben. Ott pedig a Városgazda Zrt. tulajdonában lévő 

ingatlanrészt vásárolná meg az önkormányzat, mely folyamán akkor úgy alakul a tulajdonosi 

szerkezet, hogy a Magyar Állam és az önkormányzat maradnak a tulajdonosi körben. Ezekről 

a témákról szól ez a két előterjesztés. Amennyiben van kérdés, igyekeznek erre válaszolni. 

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Összefüggésében a 4. és 5. napirendi pontban feltehetné, akkor így tenné fel a kérdését. A 

hivatalos értékbecslést nem látja. Készült-e, vagy nem?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Készült, itt van, meg tudják mutatni. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Az előterjesztésben a telek mérete látszik, de például az ingatlan nagysága nem.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Oda is adja és meg lehet tekinteni. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Csak azért is, mert a két ingatlan között jelentős különbség van. Gondolta, hogy jó lenne.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt van, meg lehet tekinteni. Nincs ebben semmi. Az a helyzet, hogy ezek is nagyon utolsó 

pillanatban érkeztek. Az eredeti elszámolási határidejük a március 31., de a mostani állás 

szerint nekik a mai testületi ülés volt, amikor érdemi döntéseket tudnak ebben a témában hozni. 

Próbálnak valamicskét nyújtani ezen a határidőn. Remélik, hogy sikerül, de ha nem sikerül, 

akkor ma kell nyélbe ütniük ezeket az ingatlanvásárlásokat, amit meg tudnak tenni ennek a 

támogatásnak a terhére. Ezért ilyen utolsó pillanatokban érkeztek, ezért elnézést kér. Nem 

szokásuk, hogy ilyen kutyafuttában hozzanak be komoly döntéseket, de ezzel sajnos nem tudtak 

mit kezdeni. Emiatt érkezett ez be így.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Képviselő úr szavaiból azt vette ki, hogy a két előterjesztésben szereplő összeg közötti jelentős 

különbség okára is kíváncsi. Azért kért csak szót, hogy annak okára rá tudjon világítani, hogy 
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az egyik ingatlan egy 1/1 magántulajdonban lévő, önálló helyrajzi számon lakóház, udvar, ami 

egy 1000 m2-es telek, amin áll egy nem túl jó állapotú épület. Ez az egyik. A másik pedig a 

strandfürdő jelenlegi területében egy tulajdoni hányad. Ezért nem összevethető, nem 

összehasonlítható a kettő, hiszen nem két családi házról beszélnek és az egyik ennyi, a másik 

meg kétszer annyi. Két különböző jellegű maga az ingatlanrész, nyilván erre az értékbecslések 

rávilágítanak, csak arra kért lehetőséget, hogy ezt egy kicsit ki tudja így fejteni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szerinte, ha érdekes, akkor nyugodtan addig bele lehet nézni az ingatlan értékbecslésbe.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Már kapott is választ. Az ingatlan becsértéke. A kettő között nagy a különbség. Úgymond ez egy 

omladozó ház. Előtte is van ház, utána is vannak lakások, miért pont ezt kellett megvenni? 

Gondolja, hogy ez a bejárás, vagy valami könnyebb lesz. Azért jó a várostól venni és eladni is. 

Nincsen benne ebben sajnos. A múltkor eladtak az Eötvös utcán 20 millió Ft-ért egy ingatlant, 

itt pedig 28 millió Ft-ért vesznek egyet. Szerinte ez sokkal magasabb ingatlanértéke bent az 

Eötvös utcán, mint kint ez a most, ami szerepel ez az ingatlan. Elment megnézni. Ez egy 

bontásra való. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez akkor is egy épület. Nem akar szakértőként tetszelegni. Maga a fürdő melletti terület, szerinte 

ha ez a beruházásuk megvalósul, amit terveznek, akkor nem kérdés, hogy komoly értéket fog 

képviselni. Azt gondolja, hogy ezeknek a terveiknek a következő szintre lépése, ha meg tudják 

valósítani a fürdőt, akkor véleménye szerint szálláshely kapacitásokat kell kialakítaniuk a fürdő 

mentén. Nem titok ez, hogy ilyen célból is kerültek ezek a témák ma eléjük. Igenis azért 

vásároljanak ott területeket, hogy erre legyen lehetőségük a későbbiekben, tehát szálláshely 

kapacitások fejlesztésére. Azt gondolja, hogy ott ők eladóként léptek fel, voltak rá licitálók, egy 

valódi piaci verseny volt. Ennyit tudott összehozni a helyzet. Itt pedig ők, mondhatja azt, hogy 

kényszervásárlók. Vásárolhatnának két sarokkal arrébb, csak az nem a fürdő melletti telek. Itt 

ez behatárolja azt azt a lehetőséget, hogyan is lehet és szabad erről gondolkozni. Azt gondolja, 

hogy ilyen értelemben lehet, hogy más a két ingatlan és más értékek vannak. Ha Budapesten 

nézik meg ugyanezt az ingatlant, akkor pedig háromszor ennyit ér. Bízik abban, hogy ezek az 

ingatlanok be fognak kerülni abba az értékkategóriába, mint egy budapesti belvárosi. 

Elképzelhető az is, hogy a jövőben ezek a vásárlásaik még nehezebbek lesznek. Ő körülbelül ezt 

tudja rá válaszolni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2465   Száma: 22.03.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:41  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2465   Száma: 2022.03.24/4/0/A/KT 

 

76/2022. Kth. 

Fürdőfejlesztéshez kapcsolódó ingatlanvásárlás 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas, belterület 2519 hrsz alatti ingatlant Gárgyán Andrea Gizella tulajdonostól 28 

millió Ft vételárért. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

(és esetleges módosítások) aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. április 15. 

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----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Fürdő területrész megvásárlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ők elmondták, amit kellett, meg is lehetett beszélni. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2466   Száma: 22.03.24/5/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; 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 
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Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2466   Száma: 2022.03.24/5/0/A/KT 

 

77/2022. Kth. 

Fürdő területrész megvásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas, belterület 2524/6 hrsz alatti ingatlan 1177/100000-ed tulajdoni hányadát a 

Halasi Városgazda Zrt-től bruttó 43.800.000 Ft vételárért. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a Polgármestert az adásvételi szerződés (és esetleges módosításainak) aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 43/2022. Kth. számú határozat módosítása (vasútfejlesztéshez kapcsolódó 

kártalanítás) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Magában a határozatban volt egy számcsavar, egy szám felcserélődött a helyrajzi számban az 

egyik területnél, s ezt kénytelek javítani.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2467   Száma: 22.03.24/6/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2467   Száma: 2022.03.24/6/0/A/KT 

 

78/2022. Kth. 

A 43/2022. Kth. számú határozat módosítása (vasútfejlesztéshez kapcsolódó kártalanítás) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. Kth. számú határozat 3. 

pontját hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 46/2022. határozat mellékletének módosítása (rendezési terv) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Három olyan téma érkezett még pluszban menet közben, amit szeretnének bevenni a csomagba, 

hogy ezek nevesítve legyenek. Gyorsan végigszaladnak rajta. Itt az 53-as mentén a Novara Kft. 

előtti parkoló, közterületről van szó, a Radnóti utca melletti beépítetlen területről, illetve a 

HÉSZ (lásd: helyi építési szabályzat) vonatkozó előírásait módosítják ezzel a mostani 

módosítással.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2468   Száma: 22.03.24/7/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
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Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2468   Száma: 2022.03.24/7/0/A/KT 

 

79/2022. Kth. 

A 46/2022. határozat mellékletének módosítása (rendezési terv) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város hatályos 

településrendezési eszközeinek a módosításáról szóló a 46/2022. határozatának mellékletét 

jelen határozatban szereplő további 3 ponttal egészíti ki. 

 

 

Határidő: 2022. április 24. (a tervező kiválasztására) 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városi főépítész 

Bankós Róbert főépítészi referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Azt kell elmondania, illetve tolmácsolnia kell a horgász egyesület elnökének a kérését, miszerint 

a kimentését kéri. Más egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a képviselő-testületi 

ülésen, de magát az előterjesztést megismerte, a módosítással kapcsolatban az egyesület 

nevében kifogást nem emelt. Annál is inkább, mert leginkább az ő kezdeményezésükre történt 

meg ez a jelenlegi módosítás.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően területkorrekció a használati szerződésben. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2469   Száma: 22.03.24/8/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 
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Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2469   Száma: 2022.03.24/8/0/A/KT 

 

 

80/2022. Kth. 

Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat I. 

melléklete alapján a Sóstó Sporthorgász Egyesülettel kötött Haszonbérleti Szerződés 

módosítását, továbbá felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a Haszonbérleti Szerződés 

módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző 

Dobos János elnök, Sóstó Sporthorgász Egyesület 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. beszámolója a 2021. évi bérleti díj 

terhére elvégzett felújítási munkáiról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szokásos módon ezt az előterjesztést minden évben behozzák. 10 millió Ft+ÁFA bérleti díjat 

fizet a vízmű az ivóvízrendszerre és ugyanekkora bérleti díjat fizetnek a szennyízrendszerre is. 

Az ezzel kapcsolatos felhasználást vissza is kell forgassák. Ezt a rendszerre kell, hogy elköltse 

az önkormányzat. Erről szól ez a mostani beszámoló, hogy milyen munkálatokat végeztek el 
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ennek a bérleti díjnak a terhére.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2470   Száma: 22.03.24/9/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2470   Száma: 2022.03.24/9/0/A/KT 
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81/2022. Kth. 

A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. beszámolója a 2021. évi bérleti díj terhére elvégzett 

felújítási munkáiról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a 2021. évi bérleti díj terhére 

elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámolót. 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás földhasználati jog alapításához a KUKSC részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A Bibó István Gimnázium eredeti területén épült fel a KUKSC edzőterme. Ahhoz, hogy a 

pályázati elszámolásuk rendben legyen, ahhoz valamilyen módon a földhivatalnál be kell tudni 

jegyezni ezt az építményt. Sok megoldással próbálkoztak már itt az évek folyamán. Volt ezzel 

kapcsolatban már előterjesztés a képviselők előtt. Talán ez a megoldás olyan, ami egyszer már 

működött egy más területen. Megpróbálják most ezzel lezárni ezt az ügyet végérvényesen. 

Reméli, hogy sikerülni fog.  

 

-----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 

 

#: 2471   Száma: 22.03.24/10/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2471   Száma: 2022.03.24/10/0/A/KT 

 

82/2022. Kth. 

Hozzájárulás földhasználati jog alapításához a KUKSC részére 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club között létrejövő 

Megállapodás megkötéséhez a melléklet szerinti tartalommal.  

 

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

Megállapodás (annak esetleges módosításai) és a tulajdonrendezéshez szükséges minden 

dokumentum aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club, Szász Károly u. 21. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A települési önkormányzatok 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról szóló pályázat benyújtása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is be kívánja adni Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmét. Tavalyi évben körülbelül 27 millió Ft-ot 

nyertek. A beadási határidő szeptember, de időben el szerették volna kezdeni az előkészítését a 

pályázatnak. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2472   Száma: 22.03.24/11/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2472   Száma: 2022.03.24/11/0/A/KT 

 

83/2022. Kth. 

A települési önkormányzatok 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat 

benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot (támogatási igényt) 

nyújt be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 
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melléklet 2.1.5. pontja, valamint az Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséhez című 

pályázati kiírás alapján a települési önkormányzatok 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatására.  

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

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

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A 15/2019. PM rendelet alapján az önkormányzatnak az alaptevékenységeit kormányzati 

funkciókba kell sorolnia. Ezeket a törzskönyvi kivonatában szerepeltetnie kell. Itt bizonyos 

kormányzati funkciók nem kerültek be az önkormányzat törzskönyvi kivonatába még, illetve 

vannak olyan pályázatok, amelyeknek a támogatói okirata meghatározza, hogy milyen 

kormányzati funkción lehet a pályázattal kapcsolatos költségeket elszámolni, s ezért szükséges 

az előterjesztésben szereplő kormányzati funkciókat felvenni a törzskönyvi nyilvántartásukba.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 2473   Száma: 22.03.24/12/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:51  

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 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2473   Száma: 2022.03.24/12/0/A/KT 

 

84/2022. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város önkormányzati 

tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

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

Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 

kerüljön. 

 

Határidő: 2022. április 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Paska Istvánné gazdálkodási és számviteli csoportvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyedi támogatási kérelem benyújtása egyéb személygondozási foglalkozású 

segítők hálózati programjának támogatásához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Ez egy korábban indított programnak tulajdonképpen a folytatása, csak más forrásból. 33 

millió Ft-os támogatást kívánnak igényelni. Saját erő nem szükséges, s ennek a programnak az 

öt hónapját fedi le időszakilag.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezek a segítők korábban hol EFOP pályázatból, hol közmunka programból voltak 

finanszírozva. Most úgy tűnik, hogy kapnak a Belügyminisztériumon keresztül egyedi 

támogatást rá. Bízzanak benne, hogy utána is lesz lehetőség a folytatásra, hiszen azok a 

visszajelzések jönnek, hogy hasznos egyébként ez a program és valóban segíti a nevelési 

intézményekben folyó munkát.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2474   Száma: 22.03.24/13/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 14:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2474   Száma: 2022.03.24/13/0/A/KT 

 

85/2022. Kth. 

Egyedi támogatási kérelem benyújtása egyéb személygondozási foglalkozású segítők hálózati 

programjának támogatásához 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy pályázat (egyedi 

támogatási kérelem) került benyújtásra a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 

rendjéről szóló 13/2020. (V.5.) BM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően egyéb 

személygondozási foglalkozású segítők hálózati program támogatására. 

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

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

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat (esetleges módosításokat) aláírja. 

 

 

Határidő: 2022. április 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Tavasz u. 6. sz. ingatlannal kapcsolatban döntés elővásárlási 

jog gyakorlásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az előterjesztés nem jár bizottságok előtt. Alapvetően azt kell tudni a témáról, hogy a Tavasz 

u. 6. szám alatti ingatlan egy olyan ingatlan a városban, amelynél önkormányzati tulajdon 

maga a földterület, a ráépített épület pedig magántulajdonosnak a tulajdonában volt korábban 

is. Ez most egy adásvétel keretében cserélne gazdát, maga a felépítmény. Maga az 

önkormányzat számára elővásárlási jog van bejegyezve magára a felépítményre vonatkozóan. 

Nekik nyilatkozniuk kell, hogy szeretnének-e élni ezzel az elővásárlási jogukkal. Azt gondolja, 

hogy inkább tisztázni kell magának az ingatlannak a nem túl jó helyzetét, hogy szétszakított 

tulajdonosi háttere van. Itt magán- és önkormányzati tulajdon találkozik. Hosszú távon inkább 

magát a földterületet is szerinte értékesíteniük kellene, s tisztázni és rendezni ezt a helyzetet. 

Ilyen módon olyan előterjesztés készült, amely határozati javaslatban azt javasolja a képviselő-

testület tagjai számára, hogy ne éljenek az elővásárlási joggal, tehát ez az adásvétel meg tudjon 

történni. Majdan az új vevőt meg fogják keresni azzal, hogy rendezzék a helyzetet a jövőben 

egymás között. Röviden ennyi a téma. Úgy tudja, hogy egy-két ilyen terület még van, ami ilyen 

módon rendezetlen a városban. Ezeket is megpróbálják majd felderíteni, s a közeljövőben 

ezekre is valamilyen megoldási javaslattal igyekeznek előállni.  

 

-----Kérdések----- 
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Szabadi István képviselő: 

 

Ezt valóban nem látták a bizottsági ülésen. Volt-e, vagy van-e olyan vizsgálat, vagy olyan 

kimutatás, ha esetleg alkudva is, de olcsóbban hozzá lehetne jutni ehhez. S akkor egészében 

alkotna egy egészet. Ez még utána is probléma lesz, s meg kell oldani. Volt-e valami kimutatás, 

vagy vizsgálat? Erre törekvés.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az elővásárlási jog arról szól, hogy egy létező adásvételi szerződés előtt beléphetnek a vevő 

helyébe. Itt már alkudozásnak helye nincs, maximum felfelé, de az ár ilyenkor fix. Ilyenről nem 

lehet szó. Vagy megfizetik a vevő helyett ezt az összeget, vagy a vevő fogja akkor megszerezni 

ezt az ingatlant. Azt gondolják, hogy ez az összeg maga a föld része nélkül véleményük szerint 

magas és túlzó. Ezért gondolják azt, hogy inkább majd az új tulajdonossal egyeznének meg 

arról, hogy a földterületet is akár az ő tulajdonába eladják, értékesítsék, s ilyen módon 

tisztázódjon ennek a területnek a sorsa, s kerüljön egy tulajdonosi körbe. Ezt a megoldást tudják 

most elkövetni. Itt már alkudozásnak, vagy olcsóbb ár elérésére nincs lehetőség. Sajnos ez a 

helyzet.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Kiment ezt az ingatlant személyesen megnézni. A történet, valamikor állami, vasúté volt az 

épület, s azért lett önkormányzati tulajdon a földrész, maga a telek. Ide most építettek fel egy 

gyönyörű házat, egy tiszta új házat. Ennek az értéke 30 millió Ft körülbelül. Most a tulajdonos 

szeretné rendezné a portát. A tulajdonos szeretné rendezni a portát. Azt mondja, hogy nem tudja 

az értékbecslést, hárommillió forintért egy olyan portát venni elég jó. Itt hárommillió forintot 

ír. Érti, tiszta. Érdekes, hogy ilyen sokáig, adtak ki rá építési engedélyt meg minden. Nem az a 

tulajdonos. Eléggé összevisszaság van, ahogy elnézte.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Mégegyszer, maga a felépítmény cserél gazdát ennek az adásvételnek a keretében. Magának a 

földnek a tulajdonosa az önkormányzat marad. Azzal együtt is, hogy lemondanak az 

elővásárlási jogukról. Erre utalt, ha most megtörténik is ez az adásvétel, úgy hogy ők nem 

lépnek be a vevő helyére, akkor majd azt gondolja, hogy nekik az új vevőt meg kell keresniük 

azzal kapcsolatban, hogy ezt az anomáliát feloldják és rendezzék a telek, magának 

földterületnek a tulajdon kérdését. Azt gondolja, hogy célszerű rendezni most, amikor frissében, 

melegében van. Meg fogják keresni az új tulajdonost, s akkor ez a vegyes helyzet meg tud szűnni. 

Ez a céljuk. Itt nincs szó arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő földterület gazdát 

cserélne, vagy értékesítésre kerülne. Itt most csak az elővásárlási pozíciójukról döntenek.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

Ennek az ingatlannak az előélete annyi, hogy valamikor a réges-régen vasút több telket kapott, 

osztott szét, s az ő dolgozói építették rá ezt a felépítményt. Gyakorlatilag annak idején harminc-

negyven éve a fél Kertváros is ilyen úgymond tartós földhasználattal épült, de a Kertvárosnál 

rendezésre került, tehát megkapták a tulajdonosok. Itt több olyan ingatlan van még Halason, 

ahol ez valamiért elmaradt. Hogy miért, azt nem tudja, lehet vizsgálni. A lényeg az, hogy ezeknél 
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az ingatlanoknál gyakorlatilag fel lehet ajánlani a felépítmény tulajdonosának, hogy vásárolja 

meg. Majd ők eldöntik, hogy ők ezt akarják, vagy nem akarják. Elhangzott az, hogy esetlegesen 

ösztönözni a vásárlásra, hogy valami kedvezményt biztosítani, ezt majd a testület eldönti, hogy 

esetleg lehet-e erről szó.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2475   Száma: 22.03.24/14/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
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2475   Száma: 2022.03.24/14/0/A/KT 

 

86/2022. Kth. 

Kiskunhalas, Tavasz utca 6. sz. ingatlannal kapcsolatban döntés elővásárlási jog gyakorlásáról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal 

való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 10.§ 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kijelenti, hogy a Kiskunhalas, 663/A hrsz-ú, 

természetben a Kiskunhalas, Tavasz utca 6. szám alatti 168 m2 területű, lakóház 

megjelölésű felépítménytekintetében nem kíván éli elővásárlási jogával. 

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

lemondó nyilatkozat és szükséges dokumentumok aláírására.  

 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Dr. Szabadi Tamás ügyvéd 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a Vakáció Kft. részére Csetényi park 

hasznosítására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a Csetényi parkban egy GINOP-os pályázat keretében valósítottak meg turisztikai attrakció 

fejlesztést. Itt a folyamatok egészen a végén tartanak. Így már olyan dolgokat kell intézni, mint 

internetbekötés és kamerarendszer, biztonsági rendezések. Ez már az üzemeltetés fázisához 

közelít. Az utóbbi időszakban megvizsgáltuk azt, hogy külső befektető, beruházó, vagy 

üzemeltető lenne-e a területre, aki esetleg az egészet kivenné és üzemeltetné, de azt érzékelték, 

hogy nagyon erősen integrálódik egyébként a fürdőhöz maga a Csetényi park. Nem biztos, hogy 

szerencsés helyzet alakul ki akkor, ha itt egy magánüzemeltető lép be a teljes park tekintetében. 
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Elképzelhető az, hogy az étteremben, vagy egyes szolgáltatásoknál, amelyek akár még utólag 

jelenhetnek meg, ott külsős szolgáltatókat is bevonjanak a park működtetésébe. Azonban most 

már ott tartanak, hogy a park hasznosítására valamilyen felelőst meg kell határozniuk. Az 

elmúlt időszakban rendre a turisztikai projektjeikkel kapcsolatban a Vakáció Kft.-t bízták meg, 

akár a toronnyal, a szélmalommal, illetve a Sóstóval kapcsolatban is az üzemeltetési feladatok 

ellátására. Ehhez kapcsolódóan növelték meg a költségvetési forrásaikat is. Most úgy tűnik, 

hogy a Csetényi park is egy jó koncepció lehet, ha ebbe a csomagba integrálják be. Ő ehhez 

kéri a képviselő-testület támogatását. Ez ma még ténylegesen csak arról szól, hogy az 

üzemeltetés előfeltételeit tudja biztosítani a Kft. A valódi üzemeltetéshez azt gondolja, hogy 

illeni fog egy teljes értékű üzleti tervet, egy üzemeltetési tervet elhozni ide a képviselő-testület 

elé, s azon keresztül mutatva egy hosszabb távú képet kapjanak arról, hogy milyen formában 

fog működni a park, milyen további fejlesztési lehetőségei vannak. Ezzel kapcsolatban a 

következő alkalmakra azt tudja mondani, hogy fognak jelentkezni további anyagokkal, amelyek 

nemcsak magát az engedélyeket tartalmazzák, hogy valódi, akár anyagi jellegű 

felhatalmazásokat és kereteket is meg fognak fogalmazni. Mindenesetre azon lesznek, hogy akár 

már a nyárra működőképes legyen a park és fogadhasson látogatókat addig is, amíg akár a 

fürdő épül, de a régi fürdő üzemel. Akkor ez ezzel együtt is egy nagyszerű helyszíne lehet a 

kikapcsolódásnak. Nagyjából ennyit tud elmondani felvezetésként.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2476   Száma: 22.03.24/15/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2476   Száma: 2022.03.24/15/0/A/KT 

 

87/2022. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás a Vakáció Kft. részére Csetényi park hasznosítására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosításba adja a Vakáció 

Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. részére térítésmentesen, közfeladat ellátása 

céljából, 2022. március 25. napjától határozatlan időre a Kiskunhalas, 2312/4. hrsz-ú, 

természetben a Kiskunhalas, Csetényi park elnevezésű területet. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az átadással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, szerződés (esetleges 

módosításainak) és a szükséges dokumentumok aláírására.  

 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Vakáció Kft, Horváth Patrik ügyvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 
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16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Döntés a gépjárművek műholdas nyomkövető eszközökkel történő 

megfigyelési szolgáltatás felmondásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szintén megpróbálja röviden összefoglalni. Nagyjából tíz évvel ezelőtt volt az az előterjesztés a 

képviselő-testület előtt, amelyben döntés született arról, hogy ilyen szolgáltatást vegyenek 

igénybe a gépjárműflotta megfigyelésére, biztonsági és költséghatékonysági módszereket 

próbáljanak meg bevezetni. Az elmúlt időszakban azt érzékelte, hogy túl sokszor nem vett ki 

információt ebből a rendszerből sem a hivatal, sem a hozzá tartozó szervek, s áremelést 

jelentettek be. Nem látszik az a hasznosság, amit ez az ügy hoz. Ezek a gépjárművek többnyire 

zárt helyen vannak tárolva, vigyáznak rájuk. Úgyhogy egy éves közel félmillió forintos büdzsét 

jelent a költségvetésnek. Úgy gondolták, hogy most ezt a témát itt akkor az áremelések 

árnyékában lezárnák. Ha indokolt, vannak egyébként ilyen kisebb, egyszerűbb eszközök, akkor 

lehet, hogy egy-egy autóra. Mivel az eszközöket megvásárolták akkor, amikor tíz évvel ezelőtt 

ezt a struktúrát kialakították. Tehát az eszközök maradnak. Szúrópróbaszerűen, vagy akár eseti 

alkalmakkal, ha meg akarnak vizsgálni egy-egy területet, akkor azt gondolja, erre továbbra is 

lesz lehetőségük. Nem kell véglegesen lemondaniuk erről az eszközről. Hogy most ezt a 

szolgáltatást tovább igénybe vegyék, azt javasolja, hogy ezt most mondják le. Nincsenek könnyű 

anyagi helyzetben, ez most nem biztos, hogy ilyen szolgáltatásokra fordítsanak adóforintokat. 

Kérné ebben a témában a képviselők támogatását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2477   Száma: 22.03.24/16/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2477   Száma: 2022.03.24/16/0/A/KT 

 

88/2022. Kth. 

Döntés a gépjárművek műholdas nyomkövető eszközökkel történő megfigyelési szolgáltatás 

felmondásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Mobile LBS 

Kft-vel kötött szerződés 2022. március 31. napjával történő megszüntetését. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fenti szándék megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a 

szerződéseket, valamint azok esetleges módosításait aláírja. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Rencsár József rendészeti csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: 28 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a program indításának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2478   Száma: 22.03.24/17/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2478   Száma: 2022.03.24/17/0/A/KT 

 

 

89/2022. Kth. 

28 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2022. Kt. sz. 

határozatát 2022. március 01. napjával hatályon kívül helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2022.04.01-

2022.07.31 közötti időszakban megvalósítani tervezett 28 fős hosszabb időtartamú 

program indítását, hozzájárulását adja a programterv (2022/03/0306/0007) 

benyújtásához.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb 1.500.000 Ft 

önerőt biztosít a tervezett közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az 

önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy a fenti program megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a 

hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat folytasson, valamint a megvalósításhoz 

szükséges szerződéseket megkösse. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Czifráné Nagy Edit közfoglalkoztatási ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

18 
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18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében a Kiskunhalasi Református 

Egyházközség által fenntartott Központi Általános Iskolában alkalmazandó egyéb 

személygondozási foglalkoztatás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Magának a közfoglalkoztatási programnak a másik lába, amikoris a foglalkoztatottak 

foglalkoztatási helyeivel kötnek megállapodásokat. Erről fog szólni a következő két előterjesztés 

is a tankerülettel, illetve a Szent József Katolikus Általános Iskolával.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2479   Száma: 22.03.24/18/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2479   Száma: 2022.03.24/18/0/A/KT 

 

90/2022. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében a Kiskunhalasi Református Egyházközség által 

fenntartott Központi Általános Iskolában alkalmazandó egyéb személygondozási foglalkoztatás 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete 40/2022. Kt. sz. határozatát 

2022. március 01. napjával hatályon kívül helyezi. 

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

Önkormányzata és a Kiskunhalasi Református Egyházközség között létrejövő, a 

közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás 

megkötéséhez a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az Együttműködési Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Református Egyházközség, Hősök tere 2. 

Czifráné Nagy Edit szervezési ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

19 
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19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében a Kiskőrösi Tankerületi Központ 

által fenntartott intézményekben alkalmazandó egyéb személygondozási foglalkoztatás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2480   Száma: 22.03.24/19/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
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Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2480   Száma: 2022.03.24/19/0/A/KT 

 

91/2022. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében a Kiskőrösi Tankerületi Központ által fenntartott 

intézményekben alkalmazandó egyéb személygondozási foglalkoztatás 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2022. Kt. sz. 

határozatát 2022. március 01. napjával hatályon kívül helyezi. 

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

Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ között létrejövő, a 

közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás 

megkötéséhez a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az Együttműködési Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Czifráné Nagy Edit szervezési ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében a Szent József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda által fenntartott Szent József Katolikus Általános Iskolában alkalmazandó 

egyéb személygondozási foglalkoztatás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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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 

 

#: 2481   Száma: 22.03.24/20/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
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2481   Száma: 2022.03.24/20/0/A/KT 

 

92/2022. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

által fenntartott Szent József Katolikus Általános Iskolában alkalmazandó egyéb 

személygondozási foglalkoztatás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda között létrejövő, 

a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás 

megkötéséhez a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az Együttműködési Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Áchim A. u. 1. 

Czifráné Nagy Edit szervezési ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon 

kívül helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Technikai jellegű, a belső ellenőr volt, aki korábban pár olyan javító szándékú véleményt 

fogalmazott meg, amelyet most átvezetnének a közbeszerzési szabályzaton. A beszerzési majd 

külön. 

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2482   Száma: 22.03.24/21/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2482   Száma: 2022.03.24/21/0/A/KT 

 

93/2022. Kth. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezése, és 

új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát, ezzel együtt annak 

függelékét képező Beszerzési szabályzatát 2022. március 31. napjával. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának új Közbeszerzési szabályzatát a melléklet szerinti 

tartalommal 2022. április 01. napi hatállyal. 

 

 

Határidő: 2022. április 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics- Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás RM International Zrt. részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt ugye egy olyan területről van szó, amit a vasútépítő konzorcium vezetője szeretne 

használatba kérni az önkormányzattól.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

A természetvédelmi hatóság részéről valamilyen szintén hozzájárulás, vagy valami hatósági 

véleményezés van-e, hogy ezek az oltalom alatt álló növények, amelyeknek az áttelepítésére sor 

kerül nem szenvednek hátrányt, nem fognak elpusztulni. Át lehet telepíteni, csak utána nem 

fognak életben maradni. Van-e valamilyen természetvédelmi hatósági hozzájárulás? Az 

előterjesztésben nincsen.  
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Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző: 

 

Utánajártak természetesen ennek a dolognak, mielőtt kiadták ezt a tulajdonosi hozzájárulást. A 

hivatal környezetvédelmi referense felvette a kapcsolatot a hatósággal. A hatóság 

közreműködésével fog maga az áttelepítés is megtörténni. A hatóság jelölte ki azokat a 

növényeket, amelyeket át kell telepíteni, s azt is, ahova át kell telepíteni őket.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Rálépési engedély, ilyet még nem hallott magyar szóban. Mert hogy rálépni tilos, de hogy 

engedély, ilyet még nem hallott. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Mindennap tanulnak valamit.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2483   Száma: 22.03.24/22/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2483   Száma: 2022.03.24/22/0/A/KT 

 

94/2022. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás RM International Zrt. részére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a RM 

International Zrt. részére a „Budapest -Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztése" 

építési beruházás vonatkozásában, az Önkormányzati tulajdonban álló Kiskunhalas, 

010/54 hrsz-ú ingatlanról természetvédelmi oltalom alatt álló növények felméréséhez, 

áttelepítéséhez, és ehhez kapcsolódóan az ingatlan területére való belépéshez (Rálépési 

engedély). 

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

engedélyezéshez szükséges minden dokumentum aláírására. 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

RM International Zrt. képviselője: Dr. Zuber Róbert ügyvéd (1115 Budapest, Bartók Béla út 

98-102. F. ép. II/9. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére helyiség 

biztosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 



65 
 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Amikor az intézet a városukba költözött, akkor adták oda ezt a helyiséget, azóta folyamatosan 

hosszabbítják. Most is egy évvel, ha jól tudja. Egy évvel hosszabbodik meg ez a megállapodás 

a mostani döntésük nyomán, amennyiben a képviselő-testület ehhez hozzájárul.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2484   Száma: 22.03.24/23/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 
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Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2484   Száma: 2022.03.24/23/0/A/KT 

 

95/2022. Kth. 

Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére helyiség biztosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. május 01. napjától kezdődően 2023. április 30. 

napjáig tartó 1 év határozott időtartamra, ingyenesen hasznosításba adja a melléklet szerinti 

Hasznosítási szerződésben foglalt ingatlan helyiségeit a szerződésben részletezettek szerint 

a Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére. 

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

mellékelt Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző általa:  

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes bv. főtanácsos parancsnok, Szegedi út 75. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az S-MEDIPACK Kft. telephelyhasználati engedély iránti kérelme 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt az új Kölcsey utca III. számú orvosi praxis ellátáshoz adnának telephelyhasználati engedélyt 

ennek az előterjesztésnek a keretén belül.  

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2485   Száma: 22.03.24/24/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2485   Száma: 2022.03.24/24/0/A/KT 

 

96/2022. Kth. 
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Az S-MEDIPACK Kft. telephelyhasználati engedély iránti kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja, hogy S-MEDIPACK 

Kft. a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kiskunhalas 

1049/3. hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 20-2. szám alatti 

ingatlan helyiségét 2022. március 01. napjától a kiskunhalasi III. sz. felnőtt háziorvosi 

körzet háziorvosi feladatainak ellátása érdekében telephelyként használja, és az ingatlan a 

S-MEDIPACK Kft. telephelyeként a Kecskeméti Törvényszék nyilvántartásába bejegyzésre 

kerüljön. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a telephelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző  

S-MEDIPACK Kft. (Dr. Kovács Tamás ügyvezető) Kölcsey u. 20-2. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Organizációs utak használatával kapcsolatos megállapodás megkötése az 

RM International Zrt.-vel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt.  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző: 

 

Csak az miatt nem járt bizottságok előtt, mert a szerdai napon kapták meg véleményezve magát 

a megállapodást.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően arról szól, hogy magát az építést támogató utak megvalósításához köt 

megállapodást az önkormányzattal a Zrt. Ezek ilyen ideiglenesen kialakítandó utak, melyek az 

építést támogatják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2486   Száma: 22.03.24/25/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 
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Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2486   Száma: 2022.03.24/25/0/A/KT 

 

97/2022. Kth. 

Organizációs utak használatával kapcsolatos megállapodás megkötése az RM International 

Zrt-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik az RM International 

Zrt.-vel, hogy a melléklet szerinti megállapodásban részletezett feltételek mellett az RM 

International Zrt. vagy az általa megnevezett alvállalkozó a Megállapodásban megjelölt 

„kivett út” és „kivett közűt” megjelölésű ingatlanokat a „Budapest -Kelebia (országhatár) 

vasútvonal fejlesztése" építési beruházás vonatkozásában a vonalszakasz korszerűsítési 

munkájának elvégzéséhez szükséges kiszoruló, illetve beépítendő építési anyag oda-, illetve 

a kitermelt anyag elszállítása céljából használja 2022. március 28. napjától 2024. 

december 31. napjáig tartó határozott ideig. 

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

megállapodás és esetleges módosítások aláírására. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

RM International Zrt. képviselője: Dr. Zuber Róbert ügyvéd (1115 Budapest, Bartók Béla út 

98-102. F. ép. II/9. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt szintén arról van szó, hogy egy ellenőrzés nyomán fogalmaztak meg a szabályzatban 

módosító javaslatokat. Ezeket vezetik át az SZMSZ-en (lásd: szervezeti és működési szabályzat) 

és a szakmai programon.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2487   Száma: 22.03.24/26/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 



72 
 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2487   Száma: 2022.03.24/26/0/A/KT 

 

98/2022. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete szerinti 

tartalommal Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

és Bölcsődére vonatkozó Szakmai Programot és Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető általa: Intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Dr. Zentayné dr. Szirovicza Éva Feladat Ellátási Szerződés megszüntetése  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A legutóbbi testületi ülés alkalmával egy tájékoztatást tudott adni akkor erről a témáról. Most 

pedig már olyan előterjesztéseket hoztak ebben a témában, amelyek a változást és a változásnak 

magát a papíros részét rendezik. Ebben a mostani előterjesztésben magáról a megszüntetésről 

dönt a képviselő-testület, majd a következő kettő előterjesztésben pedig az áthidaló időszakban 

a praxis ellátásról fognak döntést hozni. Nagyon bízik benne, hogy ezt a lyukat, amit a 

rendszeren ütött ez a döntés, amely arról szólt, hogy a doktornő máshol folytatja, más 

településen folytatja a munkáját, azt sikerülni fog szeptemberre bepótolniuk és teljesértékűen 

fog tudni tovább működni ez a praxis is. Addig pedig akkor a helyettesítő doktornők elvégzik 

ezt a feladatot. Nekik hálásak azért, hogy ebben részt vesznek és segítségükre vannak ebben az 
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időszakban. Nagyjából ennyit tudna elmondani ő is felvezetésképpen. Ehhez és a következő két 

előterjesztéshez.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megszüntető határozat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2488   Száma: 22.03.24/27/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
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2488   Száma: 2022.03.24/27/0/A/KT 

 

99/2022. Kth. 

Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva Feladat Ellátási Szerződés megszüntetése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja A melléklet szerint 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva házi gyermekorvos 

között létrejött Feladat Ellátási Szerződés megszüntetését 2022. április 30. napjával. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva házi gyermekorvossal történő Feladat Ellátási Szerződés 

megszüntetésének aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

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----- 

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás VI. sz. körzet helyettes házi gyermekorvosával, Dr. Illés 

Ágnessel történő közreműködői szerződés megkötésére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előző témánál elmondta az ide vonatkozó gondolatait ő is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2489   Száma: 22.03.24/28/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2489   Száma: 2022.03.24/28/0/A/KT 

 

 

100/2022. Kth. 

Felhatalmazás VI. sz. körzet helyettes házi gyermekorvosával, Dr. Illés Ágnessel történő 

közreműködői szerződés megkötésére 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Illés Ágnessel 

kötendő, a Kiskunhalas VI. számú házi gyermekorvosi körzet 2022.06.01-2022.07.31.-ig 

tartó helyettesítésére vonatkozó közreműködői szerződést és felhatalmazza a Polgármestert 

a VI. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésre vonatkozó Közreműködői szerződés 

(és esetleges módosítások) aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

Kiskunhalas VI. számú házi gyermekorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás 

biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a 

finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő 

szerződésmódosításainak aláírására. 

 

Határidő: 2022. április 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----- 

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás VI. sz. körzet helyettes házi gyermekorvosával Dr. Németh 

Magdolnával történő közreműködői szerződés megkötésére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2490   Száma: 22.03.24/29/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2490   Száma: 2022.03.24/29/0/A/KT 

 

101/2022. Kth. 

Felhatalmazás VI. sz. körzet helyettes házi gyermekorvosával, Dr. Németh Magdolnával 

történő közreműködői szerződés megkötésére 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. 

Németh Magdolnával kötendő, a Kiskunhalas VI. számú házi gyermekorvosi körzet 

2022.05.01-2022.05.31-ig és 2022.08.01-2022.08.31-ig tartó helyettesítésére 

vonatkozó közreműködői szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a VI. számú 

házi gyermekorvosi körzet helyettesítésre vonatkozó Közreműködői szerződés (és 

esetleges módosítások) aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert Kiskunhalas VI. számú házi gyermekorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 
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valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. április 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----- 

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás a III. sz. vegyes fogorvosi körzet feladat ellátási szerződés 

megkötésére  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel kapcsolatban már voltak megelőző döntései a képviselő-testületnek. Gyakorlatilag ez egy, 

lehet úgy mondani, hogy egy lezáró döntése azoknak az előkészítő határozatoknak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2491   Száma: 22.03.24/30/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2491   Száma: 2022.03.24/30/0/A/KT 

 

102/2022. Kth. 

Felhatalmazás III. sz. vegyes fogorvosi körzet feladat ellátási szerződés megkötésére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Kmeth Sándor 

fogorvossal a III. sz. vegyes fogorvosi körzetre, 2022.05.01. napjától kötendő Feladat 

ellátási szerződést. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas III. számú vegyes 

fogorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert a Feladat Ellátási Szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok és esetleges 

módosítások aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

Kiskunhalas III. számú vegyes fogorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása 

és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a 

finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő 

szerződésmódosításainak aláírására. 
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Határidő: 2022. április 14. 

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----- 

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ugyan az előterjesztés váza rendelkezésre állt, de a beszámoló fizikailag akkor még nem volt 

meg, s ezért nem tudta felülvizsgálni a bizottság. Annyit tudnak, hogy valamilyen baleset volt 

talán a vezető kislányával kapcsolatban, s ő emiatt nem tud ma körükben lenni, pedig készült, 

hogy részt vesz a képviselő-testület mai ülésén. Sajnálják, mert a bizottság után itt sem fognak 

tudni kérdéseket feltenni, amennyiben lesz. Ha mégis úgy alakul, hogy olyan kérdés van, 

amelyre nem tudnak most választ adni, akkor ezt felteszi írásban az üzemeltető cégnek. Ezt a 

következő testületi ülésre tájékoztató formájában visszahozzák, amennyiben ilyen téma alakul. 

A beszámolót magát megkapták, ezt megismerhette mindenki. Bízik benne, ha van olyan kérdés, 

akkor fognak tudni rá válaszolni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Élhet azzal a javaslattal, hogy a határozati javaslat szövegéből az és pénzügyi szakaszt emeljék 

ki, mert ő pénzügyi beszámolót ebben nem lát. Lehet, hogy kellene valahol találnia, s akkor azt 

is el kellene fogadniuk. Csak szakmait lát a mellékletben. Azt nem küldték, később kell küldjék. 

Ez hogyan alakul? A másik kérése az lenne, hogy kérjenek írásban néhány sort azzal 

kapcsolatban, hogy a panaszok milyen témában folytak be hozzájuk, hiszen panaszkezelésről 

általánosságban ír a beszámoló, de arról nem, hogy volt-e egyáltalán panasz. Ha volt, akkor 

mi volt a témája.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezek mind olyan ötletek és javaslatok, amelyeket véleménye be fognak tudni építeni. Az első, 

hogy a pénzügyi beszámolót kiemelik a határozati javaslatból. Így kérné tovább tárgyalni, hogy 
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az és pénzügyi-t kiveszik a határozati javaslatból, tehát a szakmai beszámolóját a melléklet 

szerinti tartalommal. Erre módosul a határozati javaslat.  

A másik ügyben pedig akkor ezt a felvetést írásban megteszik a tevékenységet végző cég felé. A 

következő képviselő-testületi ülésre tájékoztató formájában visszahozzák. Ennyit tud erre 

válaszként mondani.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Itt a diagramot nézve, ez brutális. 65 % indokolatlan kihívás. Ilyen költségnél, benzinár és egyéb 

dolgoknál ez valami förtelmes, hogy a lakosság hogy lehet, hogy ilyen felelőtlenül kihívja az 

orvosi ügyeletet. Lehet, hogy máshova nem tud elmenni, mert pont akkor egy ilyen indokolatlan 

kivonulása van, másik helyre kellene. Erre tudnak-e esetleg valami írásos választ adni? 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt tudja mondani, hogy a korábbi években voltak ennél sokkal rosszabb számok is. Emlékszik 

olyan beszámolóra is, amikor 95 %-os volt az indokolatlan. Van erre egy kategória, hogy mi 

az, ami indokolt és mi nem. Ez egy szabályrendszer által meghatározott rész. Lehet, hogy ő is 

volt már úgy, hogy a kislányát inkább megfogták és bevitték, mint bármilyen gond legyen. Lehet, 

hogy az is indokolatlan volt. Félig-meddig el tudja fogadni azt, hogy az ember inkább óvatos, s 

inkább elmegy és meglátogatja az orvost, kikéri a véleményét az adott szituációról azzal 

kapcsolatban, hogy milyen betegség lehet ez, minthogy esetleg az éjszaka folyamán legyenek 

olyan problémák, amelyek még mélyebbek. Vegyes érzései vannak ezzel kapcsolatban. Biztos 

nem jó, ha túlterhelik a rendszert, s indokolatlan megkeresésekkel bombázzák az ügyeletet, akár 

az SBO-t (lásd: sürgősségi betegellátó osztály). Ő a másik oldalon is volt sajnos. Nem biztos, 

hogy indokolt volt. Lehet, hogy egy lázzal el kell menni az ügyeletes gyógyszertárba, kiváltani 

egy lázcsillapítót, amit lehet, hogy csak vényre lehet. Emiatt a vény miatt mindenképpen el kell 

menni az ügyeletre és kell találkozni orvossal. Ez egy érdekes kérdéskör. Nehéz itt a mezsgyét 

jól eltalálni véleménye szerint, hogy mi az, ami a jó oldalon van még, s az indokolt oldalon, s 

mi az, ami az indokolatlanon. Jelen pillanatban szerinte a 65 % nem rossz szám. Érzésre ezt 

tudja mondani. Biztos az lenne a jobb, ha ez fordítva lenne, hogy a 65 % az indokolt és a többi 

az lenne az indokolatlan. Ha fordítani tudnának ezen, lehet, hogy az lenne a legjobb. Ne 

legyenek betegek, az a legjobb, s akkor nem kell az ügyeletre menni. Azt tudja mondani, hogy 

ezt a kérdést is belefogalmazzák ebbe a levélbe, s a tájékoztatóra megkérik, hogy térjen ki a 

tájékoztató a következő alkalommal erre a témára is, hogy indokolt, indokolatlan arány miből 

adódik. Esetleg hogyan lehetne ezen javítani.  

 

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

kéri a képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2492   Száma: 22.03.24/31/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2492   Száma: 2022.03.24/31/0/A/KT 

 

103/2022. Kth. 

Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja az SPED-MED Egészségügyi Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  2021. II. félévről készült szakmai beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

Sped-Med Kft. 6528 Bátmonostor, Kun u. 11. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

32 

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Thorma János Múzeum képzőművészeti gyűjteményében lefolytatott revízió 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Juhász Gábor készítette az előterjesztést, ő most nem tud körükben lenni, azonban úgy látja, 

hogy Igazgató úr viszont igen. Köszönti körükben. Ha lesz kérdés, akkor adna szót, illetve kíván 

hozzászólni, akkor akár előzetesen is kap lehetőséget. Előzetesen annyit mondana el a témához, 

hogy pár tárgy, ami a leltárakban szerepelt, de nagyon régóta hiányként viszik magukkal, ezek 

kivezetésére kerülne sor a mostani döntéssel. Erről szól ez a mostani előterjesztés és határozati 

javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2493   Száma: 22.03.24/32/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; 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 
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Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2493   Száma: 2022.03.24/32/0/A/KT 

 

 

104/2022. Kth. 

Thorma János Múzeum képzőművészeti gyűjteményében lefolyatatott revízió 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kiskunhalas Város 

Képzőművészeti Gyűjteménye revíziója kapcsán feltárt hiányokat és egyetért azzal, hogy a 

hiányzó műtárgyak törlésre kerüljenek. 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél múzeumigazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

33 
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33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Civil és sportszervezetek pályázat útján történő támogatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A képviselő-testület a költségvetésben egy 3 millió Ft-os keretet határozott meg civil szervezetek 

támogatására és ezt a pályázatot írták ki március hónapban. Erre érkeztek be a javaslatok erről 

döntött most a bizottság, s kell most döntenie a képviselő-testületnek. Ha jól emlékszik, 

huszonhat pályázat érkezett be. Úgy érzékeli, hogy nagyjából azok a pályázatok, amelyek a 

kiírással összhangban voltak, azok tudtak forráshoz jutni a mostani javaslat szerint. Azt tudja 

még elmondani, hogy azok, akik nem tudtak forráshoz jutni, azokat meg fogják keresni, s 

megpróbálnak valamilyen más módon a segítségükre sietni. Volt itt olyan pályázat, amely 

nyomtató vásárlását irányozta elő nagyon komoly összegbe. Ott azt javasolná inkább az 

egyesület vezetése számára, hogyha nyomtatási feladataik vannak, akár jöjjenek be és segítenek 

ebben, hogy a dokumentumaik kinyomtatásra kerüljenek, akár itt a hivatalban. Volt egy olyan 

pályázat, hogy a Sóstó Sporthorgász Egyesület mobil wc-k kihelyezését szerették volna 

megoldani. Ennek a pályázatnak a támogatását pedig olyan módon szeretnék majd megoldani, 

hogy inkább a Sóstói fürdő területén lévő mosdót kooperálják úgy össze, hogy ezt akár a 

horgászok is használhassák. Van egy az 53-as és a tó közötti szakaszon most is egy mosdó, ami 

működőképes. Illetve azt gondolja, hogy a horgásztanyában is van erre lehetőség. Szinte akkor 

a tó körül mindenütt lesz erre lehetőség. Magának ezeknek a mobil mosdóknak az üzemeltetése 

sem egy olcsó történet. Azt gondolja, hogy inkább ezeket a fix megoldásokat próbálják meg 

előtérbe helyezni, ha már építettek ki kulturált és normális mosdókat a tó körül. Ez a két olyan 

egyesület van, akiknek a támogatása nem forintálisan megfogalmazott a mostani 

előterjesztésben. Illetve voltak olyan, leginkább zenéhez kapcsolódó programok és események, 

melyeket más forrásokból szeretnének majd támogatni. Ezeket sem szerepeltetik most a 

támogatandó civil szervezetek között. Tehát így állt össze ez a lista. Annyit szeretne még 

elmondani, hogy van egy olyan javaslat a képviselő-testület irányába, hogy amennyiben a 

szeptemberi költségvetés módosításukkor lesz lehetőségük, akkor még egy hasonló körös kiírást 

tegyenek meg. Azt gondolja, hogy a civileket lehet támogatni a végtelenségig, hiszen ha van 

forrás, akkor lesznek programok is. Csináljanak a második félévre is egy hasonló programot, s 

akkor ez a hárommillió forint, ami viszonylag kevésnek tűnik, az eredeti összegek, amelyeket 

megfogalmaztak számukra, az 6 millió Ft feletti volt. Ha még egy ugyanekkora léptékűt tudnak 

megvalósítani, akkor azt gondolja, azzal lehet talán teljes az év. Javasolja, hogy a szeptemberi 

költségvetés módosításnál térjenek vissza erre a részére. Most pedig az a javaslatuk, hogy az 

előterjesztésben szereplő módon támogassák a halasi egyesületek programjait és munkáját. 

Neki ennyi a felvezetése ehhez a témához.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Amit hallott Polgármester úrtól, ez nagyon üdvös, hogy esetleg legalább a szándék megvan 

arra, hogy újra ki lehet írni az idei évben. Márcsak azért is, mert többszáz civil- és 
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sportszervezet, összességében sokan vannak, bőven száz felett a városukban, szemben ezzel a 

felosztható keretösszeggel, tényleg nagyon alacsony. Sokan azért nem adják be a pályázatukat, 

mert most a ráfordított idő, a vele való foglalkozás, papírmunka, nem akar 20-25-30 ezer Ft-

ért ezzel bajlódni. Ez valóban így van, hiába esik szét a széken Alpolgármester úr. Egyszerűen 

sokkal többen igényelnék, de nincs keret. Valóban, aki kap 25-30 ezer Ft-ot, vallják be, hogy 

mit lehet ebből csinálni. Viszont nagyon örül annak, hogy megvan ez a lehetőség, lehet majd 

még emelni. A legutóbbi testületi ülésen nem volt itt, de például egy költségvetésnek nagyon 

szép része a nem kötelező feladatokra elköltött pénz. Ott aztán elképesztő mozgáslehetőség van 

arra, hogy lehessen emelgetni kicsit, ide-oda rakosgatni. Abszolút méltatlannak tartja a 

hárommillió forintot, azzal szemben, amilyen sok civil szervezet működik ebben a városban.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt tudja mondani, hogy természetesen ez a keret volt sokkal magasabb ebben a városban már. 

Döntöttek szerinte ezzel a testülettel is már nagyobb összegről. Nem az vezérelte őket, amikor 

a hárommillió forintos keretet meghatározták a költségvetésben, s elfogadták, hogy ne 

támogassák a civileket, hanem valami más irányokba tereljék el a forrásokat, hanem 

egyszerűen nagyon minimalista költségvetést tudtak elfogadni. Ilyen módon, ha maga az év 

folyamán lévő gazdasági folyamatok lehetővé teszik, s megengedik azt, hogy további forrásokat 

csoportosítsanak át erre a sorra, akkor meg fogják tenni. Azt gondolja, hogy az óvatosságuk 

nem alaptalan, tehát nagyon visszafogottan kell az idei évet tervezniük és efelől gondolkozniuk, 

mert maguk a béremelések hatásai, s a forrásaik rugalmatlansága azt eredményezi, hogy ezek 

a nem kötelező feladatokra felosztható források bizony szűkültek. Nagyon óvatosnak kell 

lenniük a tekintetben, nehogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy a kötelező feladataikra esteleg 

nem jut, miközben szétosztották a forrásokat nem kötelező témákra. Azt gondolja, hogy nem 

akar különösebb példát kiragadni, de egy napos civil program nélkül a város működik, de az 

óvoda nélkül nem hiszi. Nekik ezekre a prioritásokra azért nagyon is oda kell figyelniük. Ez a 

tettenérhető a mostani költségvetésükben. A gondolkozásuk persze megegyezik és ő is azt 

mondja, ő is azt mondja, annak örülne, ha ennek a többszörösét tudnák ezekre a területekre 

átcsoportosítani. Bízik benne, hogy a következő időszakokban, akár a jövő évben már egy 

eredendően magasabb számról induló költségvetést tudnak majd letenni az asztalra és 

megfogalmazni, közösen elfogadni. Ezt gondolja. Hogy mekkora összeg az, amiért érdemes 

lehajolni egy egyesületnek, nem akarja bagatellizálni, de szerinte húszezer forint is fontos, s 

olyan összeg, amivel lehet támogatni egy egyesület működését. Ő is ezt is értékes támogatásnak 

gondolja.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Csak egy felvetéssel szeretne hozzászólni ehhez. Sok önkormányzatnál a sportbizottsággal 

kapcsolatban van. Van, ahol a város költségvetésének bizonyos százalékát, hogy ne kelljen ezen 

vitatkozni minden évben, azt adják a civileknek és az egyesületeknek. Ezen gondolkozzanak el 

az elkövetkező időben, hogy lehet-e ez.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően van ilyen határozat, csak most nem tartják, de van ilyen egyébként. Úgy tartják, ha 

nagyon szigorúan vennék és minden forintot összesöprögetnének, amit sportfinanszírozásra 

költ az önkormányzat, akkor szerinte tartják. Nagyon össze kellene söprögetni a forrásokat. 

Van egy azt hiszi, hogy 1 %-os saját jogú minimum küszöbszám meghatározva. Volt egy ilyen 

határozat, ebben majdnem biztos. Ezt nem módosították, nem írták felül. Annyi, hogy a mostani 
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covidos időszakban hozott költségvetéseik nem tudták ezeket a küszöbszámot nagyon 

tettenérhetően megfogni. Ha nagyon szigorúan vennék, tehát belevennék a spotpályára elköltött 

forrásokat, amelyeket a Városgazda Zrt., vagy a fürdő üzemeltetésre elköltött forrásokat, 

amelyeket az úszók tekintetében a fenntartásra fordítanak, akkor azt gondolja, hogy ezt a 

küszöbszámot megugorják így is, ami a minimumszám. Azon egyébként lehet vitatkozni, hogy 

ez elég-e vagy nem. Lehet, hogy a jövőben érdemes ezt megnézni és leporolni. Egy ilyen 

határozatuk van. Azt gondolja, hogy ezzel nincs is semmi baj. Jöjjön egy normális év és akkor 

be is fogják tartani ezeket a saját maguk által saját maguknak alkotott szabályokat is, anélkül, 

hogy el kellene kezdeniük szétszálazni ezeket a forrásokat, hanem akkor tettenérhetően külön 

soron is ott lesz akkora összeg, ami magát a sportot, vagy a civileket jelenti.  

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

25-30.000 Ft-os támogatási összegek annál a két egyesületeknél jelennek meg, akiknél úgy 

gondolták, s azt javasolták, hogy üzemanyagra nem feltétlenül szeretnének támogatást adni 

náluk, hanem valós programra, illetve egyéb kiadásaikra viszont adnak. A támogatások 

javarészt 100-200, s van, ahol ha jól emlékszik 400 ezer Ft körül mozognak.  

Azt gondolja, hogy egy harminc perces papírmunka, illetve leírni azt, hogy egyes egyesületek 

itt Kiskunhalason 2022-ben mit szeretnének megvalósítani, ez nem hiszi, hogy annyira ördögtől 

való volna. Még mindig van olyan egyesület egyébként, akiknél nem látják azt a hajlandóságot, 

hogy egy egyszerű NAV (lásd: Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé benyújtott, három perc alatt 

kitölthető adatlappal jogosulttá tudnának válni arra vonatkozóan, hogy 1 %-ot gyűjtsenek. 

Rengetegen nem élnek még mindig a NEA-s(lásd: Nemzeti Együttműködési Alap) pályázati 

lehetőségekkel. Azt gondolja, hogy azok a feltételek, amelyeket itt megszabtak, illetve felvezettek 

a mostani kiírásban, azok mellett, ha be tudnak fogadni pályázatokat és vannak érvényes 

pályázatok, -ez a két egyesület a 25 és 30 ezer Ft-os támogatással is- azt gondolja, hogy a 

többiek viszont nagyon örülnek annak, hogy ennyi lehetőséget és támogatást kapnak a várostól. 

Még azt is hozzá lehetne számolni a civilek támogatásához, hogy számos alkalommal 

ingyenesen biztosítanak számukra helyiséget akár saját egyéni programjaikhoz, akár a város 

számára nyitott programjaikhoz. Szerinte eszközökben is gazdag az a lehetőség, amit akár 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. is tud számukra biztosítani. Azt gondolja, hogy ezzel nagy 

probléma nem lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni szépen a kiegészítést. 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Akkor így csak a végére annyit mondana, hogy ami ott van az előterjesztésben, az nagyon üdvös 

lenne, az a 65.220 ezer Ft. Ott van egy karakterrel több. Ha esetleg ki lehet javítani, akkor 

köszöni. Ezt így a végére hagyta direkt. Az viszont nagyon meglendítené a civil szervezetek 

működését.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Reméli, hogy megérik, lesz ekkora összegű forrás szétosztására lehetőség. Nem azért, mert 

ennyire elinflálódott a forint. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati 

javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2494   Száma: 22.03.24/33/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2494   Száma: 2022.03.24/33/0/A/KT 

 

105/2022. Kth. 

Civil és sportszervezetek pályázat útján történő támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében civil és 

sportegyesületek egyéb működési célú kiadások jogcímen szereplő támogatásból a 2. melléklet 

szerint támogatja az abban szereplő civil és sportszervezeteket, pályázókat. 
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Határidő: folyamatos, a pályázatokban szereplő megvalósítási időpontok alapján 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Érintett pályázók 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

34 

 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. 

évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Juhász György, az intézmény vezetője készítette az előterjesztést számukra. Ő ma betegség miatt 

nem tud körükben lenni. Ha van kérdés, igyekeznek megválaszolni. Szokásos beszámoló 

egyébként, ez minden évben a képviselők elé kerül. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Átolvasta és neki csak egyetlen hiányossága van ezzel kapcsolatban. Megszokták már a 

beszámolókban, hogy kapnak az elmúlt időszakról is adatot. Akkor mégis egy átfogó képet 

kapnak. Így is, ha lenne idejük és utána járnának, akkor nyilván akkor is megkaphatnák. 

Például összevetéshiányt lát a szakmai beszámolóban, ami a többi beszámolóban mégha 

szakmai beszámoló, akkor is jelen van. Mert akkor például többet tudhatnának meg abból, akár 

a 12. oldalon az aktivitásból, a szellemi és kulturális tevékenységből mennyi volt 2020-ben, 

2021-ben. Mégis valamilyen iránymutatást adna számukra. Vagy abból például, hogy mennyi 

volt gyógyszerre költve, gyógyászati segédeszközökre. Lehet, hogy ezek a részletek, de mégis 

azért olyan átfogóbb képet kaphatnának. Illetve a 21. oldalon szerinte a 2020 az 2021 akart 

lenni, csak lehet, hogy elmaradt. Ezeket a számadatokat hiányolja belőle. 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Jelezni fogja az igényt intézményvezető úrnak. Azt tudja elmondani, hogy struktúrájában 

ugyanez a beszámoló szokott volt érkezni az elmúlt években is. Akkor ezzel még nem volt 

probléma. De fejlődnek, s megkérik, hogy egészítse ki esetleg az említett adatokkal a beszámolót 

a következő időszakra.  

 

Stírné Prikidánovics Tímea képviselő: 

 

Annyit szeretne válaszul adni erre a több év összehasonlításával kapcsolatos felvetésre, hogy 

ugye a szakmai beszámolókat mindig a pénzügyi beszámolók mellékleteként szokták elkészíteni, 

s a pénzügyi beszámolók szigorúan tárgyévre, illetve az elmúlt évre szoktak vonatkozni. Ezért 

készülnek a szakmai beszámolók is egy évre, de mindig jelen van az intézményben, illetve 

bárkinek rendelkezésre áll az előző évi. Szerinte a honlapokon és az önkormányzat honlapján 

is megtekinthető.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2495   Száma: 22.03.24/34/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #35; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2495   Száma: 2022.03.24/34/0/A/KT 

 

106/2022. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

35 

 

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi adóztatásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el a tavalyi évvel kapcsolatban, ami kiolvasható belőle, hogy alapvetően 

túlteljesített az adócsoport, illetve az adóbevételek azon a számon, amit az eredeti 

költségvetésben beterveztek és amire számítottak, hogy biztos be kell, hogy érkezzen. Ez nagyon 
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nagyon jó, viszont az is látszik, aki beleolvas, hogy messze elmarad ez a bevétel attól, amit egy 

normál, a covidos időszakot megelőző évben adóbevételként tudtak produkálni. Ezek azok a 

hiányok, amik miatt nem tudnak olyan önként vállalt feladatokat finanszírozni, amelyek nem 

kötelezőek. Itt látszik, itt teljesen tettenérhető az a forráshiány, amiben szenvednek itt most az 

elmúlt időszakban. Azon vannak, hogy az idei év a lehető legjobban teljesüljön. Tényleg 

igyekeznek az adócsoporton erősíteni és a munkájukat támogatni, hogy a bevételeik minél 

inkább kezdjenek el igazodni ahhoz a mértékhez, amit az előtte lévő időszakban tapasztalhattak. 

Nagyon bizakodó az idei évvel kapcsolatban már, de csak akkor lehetnek majd ebben biztosak, 

ha már, s azért gondolta a szeptemberi módosítást, mert akkor már talán látszik valami jobban 

a teljes évükkel kapcsolatban. Igyekszik optimista lenni az idei, a jövő évivel kapcsolatban pedig 

még inkább. De azért vannak itt fenyegetettségek is, nem kell bemutatnia senkinek azt, hogy 

milyen környezetben vannak, a gazdaságuk. Nem teljesen rózsaszín a környék és a környezetük, 

nehéz körülmények között kell működtetniük az önkormányzatot. Ezt támasztják alá azok a 

számok, amelyek ebben a beszámolóban is tettenérhetőek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Azért itt figyelembe véve az elmúlt négy évet, 2018-2021 az elmúlt COVID miatt egy egyéb 

dolgok miatt nem olyan rossz bevétel. Hiszen 2019-ben magasabb volt, de nem sokkal kevesebb, 

mint 2018-ban volt. Azt hiszi, hogy ahhoz képest jó.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igen, s nem beszélve arról, hogy nem emeltek adót. Úgy javul egyébként, hogy gyakorlatilag 

adócsökkenés van. A helyi iparűzési adó mértéke a KKV-k (lásd: kis- és közepes vállalkozások) 

esetében 1 %-os. Ez nagymértékben csökkenti az ő saját jogú bevételeiket. Ott van egy nagy 

szakadék emiatt 2020-ban. Majd a 2021 ahhoz képest már emelkedést mutat. Ő is azt gondolja, 

hogy ez mindenképpen pozitív. Majd meglátják, hogy idei év hogyan alakul. Ezek a szabályok 

idén is benne vannak és aktívak. Jövőre nagyon reméli, hogy már nem lesznek azok és akkor 

tudnak egy teljesértékű évet tervezni majd és megvalósítani, amikor nemcsak a kötelező 

feladataikra tudnak majd koncentrálni, hanem ezen a horizonton is át tudnak majd lépni.  

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2496   Száma: 22.03.24/35/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #36; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2496   Száma: 2022.03.24/35/0/A/KT 

 

107/2022. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi adóztatásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2021. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dutkay Lóránt adócsoport vezetője 

 

 

Határidő: azonnal 

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

36 

 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2497   Száma: 22.03.24/36/0/A/KT 

Ideje: 2022 március 24 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #37; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 
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Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

2497   Száma: 2022.03.24/36/0/A/KT 

 

108/2022. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

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

testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2022. március havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

A városukban komoly polgárőri tevékenység folyik. Ezt a rendőrségi beszámolóban is 

olvashatják, hogy nagyon jól együtt tudnak működni. Elég régóta részesei a város 

működésének. Megdöbbentően hallotta tőlük azt, hogy tulajdonképpen a polgárőrségnek az 

elmúlt 30 évben nem volt egy fix helye, nem volt egy olyan bázisa, ahol lakhatnának 

tulajdonképpen. Mindig valakinek a garázsában, házában tárolják a papírokat. Így történik ez 

a mostani elnök esetében is, az elmúlt nyolc év során. Hogy milyen szintű polgárőr tevékenység 

folyik Kiskunhalason, annak ékes bizonyítéka, amikor belépnek, hazaérnek városukba, s látják 

a táblán azt, hogy polgárőr város. Ez is egy komoly kitüntető cím, ezt csak úgy nem adják 

ingyen, nem adják csak úgy. Ez azt feltételezi, hogy igenis azok, akiknek ez fontos, akik 

lelkesedésből is, tényleg a biztonságérzetük növelése szempontjából úgy érzik, hogy a 

szabadidejüket erre áldozzák, úgy gondolja, megérdemlik azt, hogy legyen egy fix helyük. Ezért 

az ő kérdése az, hogy van-e lehetőség és esetleg a városvezetésnek, illetve Polgármester úrnak 

szándéka arra, hogy meg lehessen oldani, akár tartósan egy hasznosítási szerződés útján, egy 

ingyenes szerződés útján, egy helyiséget biztosítani a polgárőrségnek, ahol legalább oda menni, 

ott tudnak lakni, oda tudnak esetleg hozzájuk menni, ott tudnak összejönni és nem mindig 

valahol keresik a helyet, hogy találkozzanak egymással, megbeszéljék a dolgaikat. Úgy 
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gondolja, hogy mindenképpen kell nekik egy hely, ahol tényleg méltó módon össze tudnak jönni. 

Van-e lehetőség arra, hogy operatívan megoldják azt a lehetőséget, hogy tényleg akár 

támogatás címszó alatt is legyen nekik egy fix helyük? Ez a lényege az interpellációjának.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Így előzetesen annyit tud mondani, hogy a polgárőrség részéről ilyen megkeresésre ő maga 

nem emlékszik. Hogy ők bármikor helyiséggonddal érkeztek volna hozzájuk. Lehet, hogy ő 

emlékszik rá rosszul. Más egyesület sokan keresték őket azzal, hogy nincs már annyi helyük, 

hogy a papírjaikat tárolják, s valahogyan segítsenek ezt kezelni. Nagyon nehéz ez, mert nagyon 

sok egyesületük van. Ha az egyiknek segítenek, akkor a másiknak is kell segíteni függetlenül 

attól, hogy milyen tevékenységet végez.  

Az, amit általánosságban segítségképp tudnak nyújtani az egyesületeknek egyébként, hogy a 

Végh kúriában bármikor, normál időszakban, nyilván nem az éjszaka közepén, normál 

időszakban lehet civil programot, időt foglalni a Végh kúria termeiben és ott nyugodtan lehet 

működni. Hogy összejöjjenek, beüljenek és átbeszéljék, mi a helyzet, erre van nyitott tér ma is. 

Bármelyik egyesületük, korlátlanul, díjmentesen megkapja ezt a teret és használhatja. Csak azt 

tudja mondani, hogy ezeket használni kell. Nem tudja, hogy mennyire veszik ők ezeket igénybe, 

vagy mennyire alkalmas ez rá, de szerinte ez egy ilyen civil egyesület számára kitűnő lehetőség, 

hogy ott kinyitják nekik az ajtót, meleg van, fűtve van, világítva van, kivetítő van, számítógép 

van. Lehet akár előadókat hívni. Azt gondolja, hogy ez egy nagyszerű lehetőség. Az, hogy az 

irathalmazt, amit az egyesület felhalmozott, azt hol lehet tárolni, ez már egy másik kérdéskör. 

Erre mondja azt, ha ezt elkezdik boncolgatni, s erre megoldást akarnak találni, akkor ez nem 

egy egyesület kérdése, hanem kétszáz. Úgy kell rátekinteni is, mert akkor a többiek is joggal 

teszik fel a kérdést, hogy ők is fontos feladatokat visznek a városban. Most mond valamit, hogy 

a katasztrófavédelem mellett is dolgozik egy egyesület, egy Dél-alföldi Mentő Egyesület. Az ő 

munkájuk mennyivel értékelendő hátrébb, mint mondják a polgárőrök. Csak egyet ragadott ki 

a Kiskunhalason működő egyesületek közül. Ha egy megoldást akarnak csinálni, akkor azért 

úgy kell tekinteniük erre az egész területre, hogy igazságos legyen az a javaslat, amit ilyenkor 

letesznek az asztalra. Nyilván át fogják mélyebben gondolni és meg fogja nézni mi a helyzet, 

beszél az egyesület vezetőivel is és fog írásban válaszolni erre az interpellációra.  

Köszöni szépen mindenkinek a mai munkáját, ezzel a mai testületi ülésük végére értek. 

Mindenkinek további szép napot kíván. Minden jót, viszontlátásra.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

   polgármester      jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

  

 (:Stírné Prikidánovics Tímea :)    (: Szabadi István :) 


