
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

Rendeletek száma:10-13. 

Határozatok száma: 112-128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: K:\Tesületi ülések\20220428 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

Ülés ideje: 2022.04.28.    Nyílt ülés    13:10 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

1. Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

4. Harkai Péter 1  MMM 

5. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

6. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

9. dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

10. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

11.  

12. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Szabadi István 1  MHM 

2. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

 

(2 fő 13,33 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
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Móróné Darányi Lili polgármesteri titkársági ügyintéző 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 

Turcsányi Csaba Sped-Med Kft ügyvezetője 

Szeriné Ferencsik Yvette pályázó 

Babud Jenő tűzoltó ezredes 

Vígh Mihály  tűzoltóparancsnok 

Gáborné Halász Barbara Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesület 

elnöke 

Cserkó László  Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesület 

alelnöke 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő (Vizkeleti Szabolcs és Szabadi István képviselő igazoltan távol van.), az ülés határozatképes, 

így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Harkai Péter és Takácsné Márta Gabriella képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  

 

Ezúton is gratulál Szeriné Ferencsik Yvettenek és jó munkát kíván neki a következő évekre. 

Köszöni, amit eddig tett értük és a városért.  

 

Ezúton is gratulál a kitüntetetteknek, a díjak átadására a Semmelweis nap alkalmából kerül sor.  

 

Mielőtt rátérnének a napirend előtti képviselői felszólalásokra, a rendkívüli technikai 

hibájukról adna egy gyors tájékoztatót. A szavazórendszerük sajnos nem működik, így nem 

fognak tudni ugyanúgy működni, ahogy egy normál testületi ülésen. Lesznek olyan különbségek, 

hogy szavazásnál kézfeltétellel tudnak döntést hozni, valamint a mikrofonokat kéri, hogy a 

jelentkezőnek adják tovább. Egyébként bízik benne, hogy ennél nagyobb problémát nem fog 

okozni ez a kis átállás. Minden képviselőt arra kér, hogy ugyanúgy a csengőszó meglesz és 

mérve lesznek az idők, ezeket vegyék figyelembe és igyekezzenek betartani. Egyébiránt reméli, 

hogy gördülékenyen fognak tudni működni így technikai támogatás nélkül is.  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 

 

dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Április 3-án lezajlott a 2022. évi országgyűlési választás. A kiskunhalasi központú 

választókörzetben 43.458 érvényes szavazatot adtak el a választópolgárok, melynek 60,16 %-

át Bányai Gábor a Fidesz-KDNP képviselője kapta meg. Így magas támogatottságot maga 

mögött tudva kezdheti meg további négyéves képviselői munkáját, melyhez ezúton is sok sikert 

kíván.  

Érdekességként említi meg, hogy 2018-ban 55,85 %-kal nyert Bányai Gábor képviselő úr. Külön 

öröm számukra, hogy a Fidesz-KDNP színeiben listás mandátumot szerzett és így az új 

országgyűlés tagja lesz dr. Demeter András, ezáltal erősítve Kiskunhalas érdekeinek 
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érvényesítő képességét. Távollétében is jó munkát kíván Szabadi István képviselőtársuknak, aki 

a Mi Hazánk képviselőcsoportjának tagja lesz a parlamentben. Szeretné kifejezni köszönetét 

minden halasi polgárnak, aki fontosnak tartotta, hogy kifejezze véleményét Kiskunhalas, a 

térség és Magyarország jövőjét illetően, s elment szavazni, függetlenül attól, hogy melyik pártra 

adta le a voksát. Külön köszöni természetesen mindazoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjét és 

listáját támogatták, valamint a kampányban részt vevő segítőknek, a kampánystáb tagjainak a 

munkáját. Köszönet illeti továbbá mindazokat, akik a választás lebonyolításában részt vettek, a 

választási bizottság tagjainak, az önkormányzati hivatal dolgozóinak, a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak. A Fidesz-KDNP pártszövetség újabb kétharmados győzelme erős 

legitimációt ad a májusban felálló új kormánynak, melyre szükség is van, hiszen számos, 

egyenként is súlyos problémával kell megküzdeni egyszerre. Az illegális bevándorlással, a 

koronavírusjárvánnyal, a szomszédban dúló háború humanitárius és gazdasági hatásaival. A 

kormány a korábbi ciklusokban is mindent megtett a magyar emberek érdekében, legyen az 

vörösiszap katasztrófa, vagy árvíz. A mostani nehéz helyzetben is bízhatnak abban, hogy a 

kormány minden magyar boldogulásáért fog dolgozni. Az összefogásra, az együttműködésre 

különösen nagy szükség van napjaikban. A kormánypártok partnerek lesznek ebben a közös 

munkában.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Április 3-án választott az ország, az eredmény ismert, a Fidesz nyerte a választást a 

tájékozottabb emberek lakta Budapest kivételével. Akár gratulálni is lehetne, illene, de mégsem 

teszi. A választás eredményét az ellenzék elfogadja, csupán annak körülményeit, tisztességét és 

feltételeit vitatják. Természetesen az 5-ös választókerület megválasztott képviselőjének gratulál. 

Tevékenységéhez jó munkát kíván és kívánja, hogy dolgozzon a választókerületben lakó emberek 

boldogulásáért, szebb jövőjéért, tegyen meg mindent a térség fejlődéséért. A szavazókörökben 

lényeges választási csalás nem történt. Csalás az egész választási körülmény volt. Többször 

módosították a választási törvényt az elmúlt években. Lehetővé tették kisbusszal a választók 

szállítását. Ezt szervezetten gyakorolták is. Rossz körülmények között élő embereket 

megvásároltak, s vitték őket Fideszre szavazni. Legálissá tették a szavazólapok lefényképezését. 

Micsoda ország ez?! Titkos szavazás gyakorlása lefényképezett szavazólappal, mert igazolni 

kellett, hogy a kívánalomnak megfelelően szavazott a polgár egy-két ezer forintért, egy-két 

kilogramm húsért, vagy csupán azért, hogy holnap is dolgozhasson. A szavazás után a 

választópolgár átvehette a húscsomagot, mellette helyben meg is ebédelhetett. Orbánék nyíltan 

kizárják az ő pénzükből fenntartott közmédiából az ellenzéket. A médiafölény birtokában 

álhírekkel félrevezették, becsapták a választókat. Ez alkotmányellenes is lehet. Olyan terveket 

tulajdonítottak az ellenzéknek, ami nem volt. Például, hogy az ellenzék adót emelne, eltörölnék 

a rezsicsökkentést, privatizálnák az egészségügyet, eltörölnék a családi adókedvezményt, 

lebontanák a kerítést. Kapóra jött nekik a háború. Elhíresztelték, hogy az ellenzék bevinné a 

háborúba az országot, fegyvert, harcoló katonákat küldene Ukrajnába. Ezzel szemben Orbán 

békepárti, távol tartja Magyarországot a háborútól. Arra szavazzanak, háború, vagy béke. Ez 

valótlan propaganda, sok szavazót a Fidesz mellé állított. Ennek megfelelően szavaztak az 

emberek, született meg a választási eredmény. A Fidesz kihasználta mindazokat az állami 

pénzeket, ami rendelkezésre állt a választási kampányban a választók befolyásolására, 

megvásárlására, a Fidesz mellé állítására. Köszöni szépen a figyelmüket.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Csak egy mondatban reagálna rá. Szerinte a választásnak volt egy nagy tanulsága. Ha ezt a 

hozzászólást értékelik, ez még mindig nincs meg. Hogy a választókat sértegessék, szerinte nem 
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vezet előre. Ő a felütésben ezt érzékelte. Az utána levő részt nem is biztos, hogy az ember be 

tudta fogadni. Ez az ő véleménye.  

 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL 

DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkársági ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy egy új osztós 

napirendet is szeretne felvenni a ma megtárgyalandó témák közé, melynek címe: A közterületi 

vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése. Mivel nem járt bizottságok előtt és a mai 

napon készült előterjesztés, így azt gondolja, akkor járnak el helyesen, ha az interpellációs 

válaszadás elé helyezik. Akár legyen idő menet közben átolvasni, átgondolni az ebben 

foglaltakat. Még egy módosító javaslata lenne, Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, 

valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról című napirendi 

pontot szeretné, ha későbbre tudnák tenni. Azt szeretné kérni, hogy ezt is a végén tárgyalják 

meg. Az utolsó előtti legyen ez az Interpellációs válaszadás előtt, s az előtt tárgyalják meg A 

közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése című előterjesztést. Ennek az oka 

annyi, hogy Kecskemétre kellett mennie kirendeltségvezető úrnak. Jelezte számára, hogy 

vélhetően kettő óra után fognak tudni ők csatlakozni hozzájuk, inkább a három órához közelebb. 

Addig pedig a maradék napirendi pontjaikat meg tudják tárgyalni. Utána meg tudják hallgatni 

közösen a katasztrófavédelem beszámolóját. Ezek a módosítások lennének a mai nyílt ülés 

javaslatával kapcsolatban. Egyébiránt ez a 21 napirend ezzel az osztóssal kiegészítve kerülne 

megtárgyalásra a mai napon.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

testületnek.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:  

 

112/2022. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 28-i ülésére kiküldött 

meghívót módosítja, hogy az 1. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Kiskunhalas 

Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi 

munkájáról” című előterjesztést 20.napirendi pontként kívánja tárgyalni, valamint  kiegészíti 
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az osztósként érkezett „A közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése” című 

előterjesztéssel, melyet 19.napirendi pontként kíván tárgyalni. Az ülés napirendjeit az alábbiak 

határozza meg:  

 

1.  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Pénzügyi beszámoló Kiskunhalas Központi Orvosi Ügyelet 

munkájáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Hozzájárulás Volánbusz Zrt. részére használat biztosítására Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Hasznosítási szerződés megkötése a Vakáció Kft-vel a Csetényi park 

vonatkozásában 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötött használati 

szerződés 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. felügyelőbizottság 

tagjainak módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Hasznosítási szerződés megkötése a Kiskunhalasi Technikai 

Sportbarát Egyesülettel 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A 90/2021. Kth. számú határozat módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Kiskunhalas közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és 

karbantartása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt 

megvalósítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Az Élhető Kiskunhalas című projekt megvalósítása Fülöp Róbert 

polgármester 
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16.  Az Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen című projekt 

megvalósítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

17.  A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  A közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új helyszín kerül bevezetésre a rendeletbe, emiatt szükséges a rendelet módosítása. A Polgár 

utcában szeretnének egy önkormányzati tulajdonú lakást megőrizni, illetve az Erzsébet királyné 

tér a másik helyszín, amivel kibővül a mostani alkalommal a kamerák helyszíne, vagy a 

megjelölése a városban.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát. Aki támogatja, az most kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 10/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

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

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

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

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

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

17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.35. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság Kiskunhalas Város 

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

Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

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

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 



9 
 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden összefoglalva a módosítást: A víziközmű társulattól érkeztek át feladatok az 

önkormányzathoz annak megszűnésekor, azért hogy ezek a feladatok gördülékenyebben 

menjenek, ezért kérték ezt a mostani SZMSZ (lásd: szervezeti és működési szabályzat) 

módosítást a képviselő-testülettől. Azt gondolja, hogy jelentős mértékben csak technikai jellegű 

kérdésekről van szó. Ha ezt most nem építik be, akkor rendszeresen a képviselő-testület elé kell, 

hogy jöjjenek apróbb ügyek is, tehát célszerű ezt a döntést meghozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát. Aki támogatja, az most kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város 

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

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Kiskunhalas 

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

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 

1. melléklet lép. 
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2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az ipari parki területeknél hoznának be egy könnyítést a rendeletbe, amely arra hivatott, hogy 

részletfizetési kedvezményeket tudjanak biztosítani azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ezt 

igénylik. Erre eddig beépítetlen terület megjelölésű ingatlanon eddig nem volt lehetőség. 

Vannak olyan jelzések, amelyek szerint lenne érdeklődés ilyen típusú megoldásokra. 

Ez az, ami indokolja azt, hogy most előttük van ez a rendeletmódosítás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát. Aki támogatja, az most kézfelemeléssel ezt jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

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

jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

16/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően forgalomképes építési telek visszterhes 

elidegenítése esetén a 8. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló 

legfeljebb 5 éves időtartamra részletfizetési kedvezményt adhat a mindenkori jegybanki 

alapkamat felszámítása mellett. A részletfizetési kedvezmény megállapítása mellett a 

tulajdonosi joggyakorló hozzájárulhat a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez. Ebben az esetben az adás-vételi szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt tényleg azt tudja mondani, hogy teljesen technikai jellegű módosítás, amelyet a 

kormányhivatal is javasolt számukra. Szerinte nincs különösebben kérdés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát. Aki támogatja, az most kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 13/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint: 
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„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3), (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 

92. § (1), (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. 

alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulásban résztvevő Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kelebia Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kunfehértó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Zsana Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) 

bekezdésében meghatározott hozzájárulásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város 

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

Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Szociális alapszolgáltatások keretében:) 

„e) Nappali ellátások közül: Idősek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása 

(nappali melegedő)” 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(Szakosított ellátások keretében:   

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:) 

„ab) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye (éjjeli menedékhely)” 

 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A hajléktalan személyek nappali ellátásáról a HTKT SZSZK gondoskodik a rendelet 2. 

melléklet 2. pont 9. sorában meghatározott helyen.” 

 

3. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül a HTKT SZSZK) 

„b) az átmeneti gondozást nyújtó intézmények közül a HTKT SZSZK a hajléktalan személyek 

éjjeli menedékhelyéről a rendelet 2. melléklete 2. pont 7. sorában meghatározott helyen 

gondoskodik.” 

 

4. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet 16. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kerekasztal tagjai:) 

„h) Kiskunhalas Város Önkormányzata Ügyrendi és Szociális Bizottsága” 

 

5. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) 

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

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) 

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

 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

Aki támogatja, az kézfelemeléssel most jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

113/2022. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

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

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót elfogadja a 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Kecskemét 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pénzügyi beszámoló Kiskunhalas Központi Orvosi Ügyelet munkájáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy a legjobb időpontban értek ide az előterjesztéshez, mert Ügyvezető úr is 

megérkezett a körükbe. Köszönti, örülnek neki, hogy el tudtak jönni és tudnak egy kicsit 

beszélgetni az ügyelet munkájáról, helyzetéről. A múltkori beszámoló ki lett egészítve azokkal 

a kérésekkel, igény szerinti megoldásokkal, amelyet a legutóbbi alkalommal nem láthattak a 

beszámolóban. Azt gondolja, ha most adnak lehetőséget. Nem tudja, hogy kíván-e élni azzal, 

hogy előzetesen pár gondolatot magáról az ügyeletről kaphassanak. Ha igen, akkor azt 

gondolja, hogy adnak egy mikrofont. Ha pár összegző gondolatot kaphatnak az elmúlt 

időszakról, azt megköszönik.   

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Köszönt mindenkit a cégük nevében. Kolléganőjével, kereskedelmi vezetőjükkel jött a mai nap 

folyamán. 2021. nyarán vették át az ügyelet működtetését. Az előző szolgáltató nagyon rossz 

állapotban hagyta ott az ügyeleti épületet, nagyon sok mindent áll kellett nézni, a kazánokkal 

probléma volt. Rendezni kellett először ezeket az állapotokat. Sajnos elég sok munkatárs az 

előző szolgáltatóval együtt távozott. A munkatársak nagy többségét lecserélték. Ezt követően 

jelezték azt is, hogy az ügyeleti jármű nagyon rossz állapotban van. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata az idei évben le is cserélte az autót a jelzés hatására. Maguk részéről új orvosi 
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eszközöket, műszereket szereztek be. Kicsit átalakították az ügyeleti rendszert. 2022. május 1-

jére tervezik a következő nagyobb átalakítást, amikor az Országos Mentőszolgálat kecskeméti 

mentésirányítása fogja átvenni a kiskunhalasi ügyeletre beérkező hívások kezelését. Ebből 

próbálják azt a sürgősségi betegellátó rendszerben, hogy megszűnjenek a párhuzamosságok, 

érvényesíteni. Bíznak benne, hogy ez sikeres lesz. Az ügyelet jelenleg működik, stabilan működik 

négy fő orvossal. Jogszabályváltozásból kifolyólag most már mentőtisztek és úgynevezett 

kiterjesztett hatáskörű diplomás ápolók is elláthatnak ügyeleti feladatokat. A cél az, hogy minél 

jobban meghonosodjon az ügyelet ellátás során a sürgősségi szemlélet és ne tekintsenek úgy a 

betegek az orvosi ügyeletnek a működésére, mint tulajdonképpen egy kényelmi, huszonnégyórás 

háziorvosi szolgáltatásra. Ebből kifolyólag voltak betegeknek problémái, hogy indokolatlan 

gyógyszerfelírások nem történtek meg, miért nem történtek meg. Hivatalosan ezeket a 

panaszokat senki nem jelezte írásban sem a szakhatóság, sem a cégük felé. Igyekeznek, ha 

bármilyen észrevétel van, megtenni a szükséges lépéseket, de sajnos ilyen városi 

mendemondákkal nem tudnak mit kezdeni egyelőre. Röviden ennyit tudna elmondani, 

kérdésekre szívesen válaszol.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Rögtön egy kérdést feltenne. A korábbi beszámolókból arra emlékszik, hogy az indokolt és 

indokolatlan megkeresések aránya rendkívüli módon el volt tolva az indokolatlan arányba. 

Talán 90 %, vagy még felette volt az indokolatlanok száma a korábbi beszámolókban. A 

mostaniban azt tapasztalták, hogy ez, nem tudná azt mondani, hogy öröm a szívüknek és 

megfordult, s 90 % az indokolt, de nagyon sokat javult egyébként. Ez minek köszönhető, vagy 

mi lehet ennek az alapja, ami ezt a trendet most átfordította?  

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Gyakorlatilag a COVID-ot megelőző időszakban nagyon magas volt, sokkal magasabb volt az 

indokolatlan megjelenések száma. Tulajdonképpen telefonos előszűrés működik. Nagyon sokan 

már betelefonálnak előtte az ügyeletre, s próbálnak elmondani panaszokat. Egyrészük, aki 

légúti tüneteket mutatott, őket be sem hívták az ügyeletre. Az érvényes eljárásrend, amit az NNK 

(lásd: Nemzeti Népegészségügyi Központ) akkor kiadott, azt mondta, hogy lássák el 

gyógyszerrel és ezt követően maradjon otthonában. Indokolt esetben rendelték neki a tesztelést. 

Ebből kifolyólag a COVID helyzettel alakult át kicsit az indokolt, indokolatlan megkeresések 

száma. Még mindig azt mondja, hogy nagyon magas. 2/3 arányban indokolatlan. Hétvégén 

gyógyszerfelírás, fogfájás, de vannak olyanok, hogy az inzulinja elfogyott a betegnek és három 

órakor indul Németországba. Kettőkor hajnalban bejön az ügyeletre, s megkéri, hogy írják fel 

éppen az inzulinját. Megkérdezték tőle, hogy hol kívánja kiváltani ezt az inzulint, mert nincs 

ügyeletes patika és ezért nem fog bejönni senki sem. Azt mondta, hogy Mosonmagyaróváron 

már nyitva lesz a patika.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nagyszerű, köszöni szépen a választ.  

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Ügyvezető urat kérdezné. A panaszkezelés kapcsán az van írva, s ezt ő is megerősítette, hogy 

írásban panasz nem érkezett. A telefonos bejelentések kapcsán az esetleges panaszok az OMSZ-

szal (lásd: Országos Mentőszolgálat) közösen kerülnek kivizsgálásra. Ez, amikor orvost kér 
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valaki telefonon, vagy a telefonos panaszbejelentésre vonatkozik? Ha a telefonos 

panaszbejelentésre vonatkozik, akkor telefonon érkezett-e panaszbejelentés?  

 

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Kétfajta megkeresés történhet az ügyeletre. Van az a megkeresés, amikor direktben felhívják az 

ügyelet telefonszámát és itt hivatalos hívásrögzítés működik. Ezen a vonalon elmondja a beteg 

a panaszát. Akkor ők tudják visszahallgatni itt a felvételeket. Van olyan, amikor nem őket hívja 

direktben, hanem az Országos Mentőszolgálatot. Sajnos sokszor előfordul az, hogy valamilyen 

oknál fogva csak a 112-őt tudja a beteg felhívni, nyilván nem tudja a vezetékes telefonszámot 

elérni. A mentőszolgálathoz csörög be a hívás, viszont a mentőszolgálat általában az ügyelet 

mobilszámára szokta ezeket a hívásokat átkapcsolni. Itt viszont ők technikailag nem tudják a 

mobilhívásokat rögzíteni, viszont a mentőszolgálat bent marad a konferenciában. Ott kerül 

rögzítésre ez a hívás és ha bármilyen olyan jellegű panasz van, ami a mentőszolgálattal közösen 

érintettek, akkor közösen vizsgálják ki az ügyet, hiszen a hangfelvétel ebben az esetben az 

Országos Mentőszolgálatnál található meg.  

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Tehát telefonon, vagy személyesen panaszbejelentés az ügyelettel szemben nem történt? 

Ugyanúgy, ahogy írásban sem.  

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Azt, hogy valaki személyesen a kollégának bármilyen panaszt előadott, erről hivatalosan nincs 

tudomása. Mendemondákat hallott, hogy elégedetlen betegek voltak, de nyilván az, hogy valaki 

elégedetlen, az nem minősül panasznak. Hivatalosan a panasz onnantól vizsgálható bármilyen 

formában, ha írásban megérkezett a céghez.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gondolja, hogy ennek az írásban megérkezésnek, kint elérhető magán az ügyeleti helyiségen, 

hogy milyen módon lehet panaszt tenni annak, akinek panasza lenne. Nem tudja, hogy van-e 

esetleg honlap, vagy valamilyen más lehetőség, ahol elérheti. Ha most azt mondják, hogy nincs 

hivatalos panasz, mert ilyen valóban nem érkezett ezeken a csatornákon keresztül, de akkor azt 

mondaná, most mondják ki, hogy mik is azok a csatornák, amelyeken keresztül hivatalosan is 

lehet panasszal élni. Ahol akkor Ügyvezető úr el tud járni a probléma kezeléséért. Tényleg 

hangozzék el az, hogy mi ennek a normál útja és menetrendje. Találkoztak olyannal, aki azt 

mondta, hogy elégedetlen volt. Fogalmazhatnak többféle módon és -képpen. A lényeg az, hogy 

jelzéssel szerettek volna élni az ügyelet vezetése felé. Nem tudja, hogy miért nem oda tették meg, 

de ez hozzájuk érkezett be. Azt szeretné, ha ténylegesen a megfelelő helyre tudna ez menni. 

Nyilván akkor lehet hatékonyan kezelni a kérdést.  

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Nyilvánvalóan tudnak dolgokat. Sajnos az ügyelet átvételekor, amikor átvették a korábbi 

dolgozókat, tapasztaltak, sajnos bizonyítani nem tudják, de vélhetően szándékos veszélyeztetést. 

Ugyanis a telefonvonal érdekes módon másik helyre került átdugásra, ahol nem volt vonal a 

készülékben. Nyilván azt bizonyítani nem tudták, hogy ez ki volt. A szükséges lépéseket 
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megtették. Itt volt egy két-három napos olyan dolog, ahol a mentőszolgálaton keresztül érték el 

az ügyeletet, mert hogy nem működött a hívószám. Bejelentették a DIGI Kft.-nek a hibát, aki 

kijött. Végignézte az ő részüket, ahol nem talált hibát. Majd, amikor bejöttek, akkor látták, hogy 

a telefon rossz aljzatban van. Nyilván ezek után sajnos meg is kellett válni néhány embertől.  

Azt tudni kell, hogy az engedélyezési eljárások során minden cégnek panaszkezelési 

szabályzatot le kell adnia. Ez a panaszkezelési szabályzat nyilvános, egyébként elérhető az 

ügyeleten. Kötelesek kifüggeszteni -minden egészségügyi szolgáltató- a betegjogi képviselő 

mobilos, e-mail-es elérhetőségét. Panaszt lehet még tenni a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályánál. Ezek a panasz lehetőségei, illetve a saját 

panaszkezelési szabályzatuk alapján a cég vezetése felé is jelzéssel lehet élni. E-mail-ben, 

levélben, bármilyen formában, de nyilván le kell írja az eset körülményeit, a dátumot ahhoz, 

hogy bármilyen vizsgálatot el lehessen indítani. Sajnos a panaszkezelés vizsgálata mindig 

nagyon nehéz. Amikor egy telefonbeszélgetés kapcsán érkezik panasz, nyilván ez egy 

visszahallgatható beszélgetés. Itt ugye lehet egy objektív kivizsgálást folytatni. Amikor beteg és 

orvos közötti kommunikációról beszélnek és ez két ember között hangzik el, onnantól kezdve 

sajnos legtöbbször azzal szembesülnek, hogy egy állítás, egy tagadás van. Ebben igazságot 

tenni senki nem fog tudni sajnos, azt gondolja, objektív módon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez nyilván nem egy könnyed műfaj. Annyit szeretett volna, hogy akkor ott kint az ügyelet ajtaján 

elérhető az e-mail cím, a telefonszám, ahol a panaszt meg lehet tenni. Arra kell kérniük 

mindenkit, akinek bármilyen rossz érzése van, akkor ezeken a csatornákon keresztül jelezzék ezt 

Ügyvezető úr felé. Vélhetően ezek a panaszok ki lesznek vizsgálva, s valamilyen eredményre 

vezetnek. Attól függően, a körülmények mérlegelésével és értékelésével. Akkor ennyi a lényeg 

tulajdonképpen.  

 

Turcsányi Csaba SPED-MED Kft. ügyvezetője:  

 

Ha valaki megkeresi őket, nyilván írásban történjen a megkeresés, ebben az esetben el tudnak 

indítani egy folyamatot, meg tudják hallgatni az ügyeletben dolgozó személyzetet és ez alapján 

el lehet végezni az eset körülményeinek a feltárását.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni szépen. További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát. Aki támogatja és igen-nel szavaz, az most kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

114/2022. Kth. 

Pénzügyi beszámoló Kiskunhalas Központi Orvosi Ügyelet munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja a SPED-MED Egészségügyi Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 2021. II. félévről készült szakmai és pénzügyi beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal. 
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Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

Sped-Med Kft. 6528 Bátmonostor, Kun u. 11. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez nagyszerűen lett időzítve, örül neki, hogy sikerült a végére jutniuk. Reméli, hogy valóban ez 

a panaszkezelési helyzet is meg fog oldódni, s nem az önkormányzatot kell keresniük a 

lakosoknak, hanem házon belül megoldást fognak erre találni.   

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás Volánbusz Zrt. részére használat biztosítására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Olyan stádiumba érkezett a buszállomás építése, felújítása, hogy át lehet adni, birtokba lehet 

adni a Volánbusz Zrt.-nek. Egy szerződéstervezetet a hosszú távú hasznosításra már 

elkészítettek, s február óta a Volánnál van. Várják azt, hogy ez a szerződés, ami hosszútávon 

kezeli majd a helyzetet, mikor fog visszaérkezni hozzájuk. Azonban addig is, hogy akár az 

utastájékoztató rendszert, akár a belső struktúrákat ki tudják alakítani, birtokba kellene adják 

a megújult létesítményt. Maga a szerződés megkötése előtt szeretnék kérni azt a képviselő-

testülettől, járuljanak hozzá, hogy ez a birtokba adás megtörténhessen. Ez azt jelenti, hogy 

nagyjából még egy hónapos munkája lesz a Volánnak azzal, hogy a buszállomást olyan 

állapotba hozza, hogy utasforgalmat tudjon bonyolítani. Utána azonban nem lesz akadálya 

annak, hogy teljes mértékben és 100 %-osan működőképes legyen a megújult buszállomásuk. 

Ez ilyen utolsó előtti lépések egyike a normalitás felé, hogy visszakerüljenek abba az állapotba, 

amit előtte megszokhattak, hogy működik a buszállomás. Visszakapják a Semmelweis teret, 

rendeződnek a piac körüli útkérdések, s az új közlekedési rendszer, ami az utóbbi időben, a 

felújítási időszakban volt, ezek visszaállnak a normál menetrendbe.  

Ehhez kérik most a képviselő-testület hozzájárulását. Körülbelül ennyi, amit erről a témáról el 

kívánt mondani. Ha van kérdés akár a beruházással kapcsolatban. Hallott ő is mendemondákat. 

Igyekszik erre is válaszolni, ha esetleg valakiben felmerül kérdés akár a buszállomásról, akár 

ezzel a mostani aktuális kérdéssel kapcsolatban.  

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki a határozati javaslattal egyetért, az most jelezze kézfelemeléssel.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

115/2022. Kth. 

Hozzájárulás Volánbusz Zrt. részére használat biztosítására 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Zrt. részére térítésmentesen, közfeladat ellátása céljából 2022. május 01. napjától a birtokba 

adási jegyzőkönyv aláírásának dátumától hasznosításba adja a Volánbusz Zrt. részére a 

Kiskunhalas, belterület 2249 hrsz-on nyilvántartott, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Május 1 tér alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett autóbusz-

pályaudvar rendeltetésű, 541,36 m2 bruttó alapterületű épületet, és a Kiskunhalas belterület 

2248 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Május 1 téren található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett közterület művelési ágban lévő ingatlant. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal hozzájárul, hogy 2022. május 

01. napjától Volánbusz Zrt. az 1. pontban írt ingatlanokat birtokba vegye azzal, hogy ettől a 

naptól fogva terheli a kárveszély viselési felelősség. 

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

Hasznosítási szerződés (és az esetleges módosítások) aláírására, valamint az ehhez 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Volánbusz Zrt. 

Tóth Péter főépítész 

Maczonka Magdolna koordinációs ügyintéző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Hasznosítási szerződés megkötése a Vakáció Kft-vel a Csetényi park 

vonatkozásában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá, hogy a Csetényi park fejlesztése olyan állapotban van, hogy át tudják adni 

hasznosításra gyakorlatilag a saját cégüknek. A Vakáció Kft. az, amelynek az utóbbi időszakban 

a turisztikai jellegű fejlesztéseiket átadták, mint a Sóstót, a szélmalmot és a tornyot. Ezeket a 

turisztikai attrakciókat ma is ez a Kft. üzemelteti. Az előterjesztésben is az szerepel, hogy ők 

legyenek azok, akik a Csetényi park vonatkozásában lesznek tulajdonképpen a kezelők, az 

üzemeltetők. Azért is kell már most erről dönteniük, mert mindenféle szerződéseket, amelyek a 

működéshez szükségesek, meg kell tudni kötni. Ehhez már kellenek ezek az alapszerződések, 

amelyek a felhatalmazást biztosítják az üzemeltető vállalkozás számára.  

A Csetényi parkkal kapcsolatban annyit mondana még el, hogy a mostani szezonban a 

gyereknap alkalmával szeretnék azt, hogyha már a nagyközönség számára is olyan állapotba 

kerülne, hogy meg lehessen nyitni. Ezen dolgozik most ez a csapat, hogy azok az esetleges 

hiányosságok még rendezésre kerüljenek, illetve zöldterület karbantartás, képzések. Itt ugye van 

kalandpályájuk, ezeket nem lehet csak úgy üzemeltetni, csak akkor, ha van megfelelő, 

szakképzett munkaerő hozzá. Hogy minden rendelkezésre álljon és május utolsó hétvégéjén ott 

tarthassák a városi gyereknapot. Ez a mostani tervük. Nagyon bízik benne, hogy sikerül és utána 

a park folyamatosan látogatható marad. Azzal együtt, hogy nyilván szeretnének további 

attrakciófejlesztést megvalósítani majd a parkban. Erre vonatkozóan már fogalmaztak meg 

igényeket a megyei önkormányzat felé. Ezeket már akár a park látogatói, kiskunhalasi lakosok 

bevonásával fogják tudni megfogalmazni, hogy milyen további attrakciók legyenek azok, 

amelyekkel bővítsék a repertoárt. Ennyit gondolt előzetesen elmondani az előterjesztéshez. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a hasznosítási szerződés megkötésének elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát. Aki egyetért, kéri, az most kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

116/2022. Kth. 

Hasznosítási szerződés megkötése a Vakáció Kft-vel a Csetényi park vonatkozásában 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Vakáció Táborozási és 

Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között, 

Kiskunhalas, 2312/4. hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Csetényi park elnevezésű 

területre, közfeladat ellátási célból létrejövő Hasznosítási szerződés megkötéséhez, és ezzel 
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együtt jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a Hasznosítási szerződést.  

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

szerződés (és esetleges módosításai), valamint a hasznosítással összefüggő egyéb 

dokumentumok aláírására.  

 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Vakáció Kft, Horváth Patrik ügyvezető 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötött használati szerződés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Széchenyi Programiroda Np. Kft. a vállalkozásokat támogató cége az államnak. Ők 

pályázatírást segítenek, pályázat allokálást támogatnak. A korábbi években már több 

helyszínén az önkormányzati ingatlanoknak biztosítottak számukra irodahelyiséget. A mostani 

helyzetben a kis Városházán van iroda biztosítva a számukra. Itt egy évre kötötték az elmúlt 

időszakban szerinte, ez járt le, s ennek a meghosszabbításáról szól ez a mostani előterjesztés 

újabb egy éves időtartamra.    

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a használati szerződés meghosszabbításának 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. Kéri, hogy aki támogatja, az kézfelemeléssel most 

jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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117/2022. Kth. 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötött használati szerződés 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos jóváhagyással 2022. 

április 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2022. december 31-ig, de legkésőbb 

a TOP_plusz-2.1.1.-21-BK1-2022-00009 azonosítószámú ,,Épületenergetikai fejlesztés 

Kiskunhalas településen” elnevezésű projekt fizikai megvalósításának megkezdéséig, 

hasznosításba adja a 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. sz. alatti ingatlan 22,90 m2 

alapterületű 12. számú irodája, és 9,88 m2 közös ügyfélváró és közös Női, Férfi WC 

helyiségeit Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére. 

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

Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Móróné Darányi Lili szervezési ügyintéző 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés interneten fent lévő verziójában még mindig a kipontozott rész szerepel. A nevet 

a bizottsági ülésen megtárgyalták és ott már a névvel együtt történt meg a szavazás, de nem volt 

teljesen korrekt, mert nem a teljesen jó nevet mondta akkor ő, hanem csak a használati nevet 

használta ő is. Bagi Bence Zsigmond lenne a jelölt, aki tulajdonképpen a Halasi Gazdakör 

leendő elnöke lehet itt a jövőben. Bíznak benne, hogy támogatni fogja őt a tagság. Azt gondolja, 

nekik gondoskodniuk kell arról, hogy legyen a Kft.-nek felügyelőbizottsága, hiszen szabályosan 

így lehet elfogadni majd az üzleti tervet, ami a következő alkalommal május folyamán fog a 

képviselő-testület elé kerülni. Akkor már működő felügyelőbizottságnak kell véleményeznie a 

beszámolót. A mai alkalommal mindenképpen szükséges az, hogy ők a felügyelőbizottság tagját 
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pótolják. Korábban a Halasi Gazdakör adta a Halasmédiának ezt a felügyelőbizottsági tagját. 

Ezt a hagyományt szeretnék továbbra is őrizni.  

Bagi Bence Zsigmondról kérné a képviselők döntését.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Azt jelenti, hogy kézfelemelést várna attól, aki támogatja.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

118/2022. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Halasi Média és Kultúra nonprofit kft. felügyelőbizottsági tagjának elhalálozása okán 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a társaság 

felügyelőbizottsági tagjává az alábbi személyt 2022. május 1. napjától a Ptk. 3:121 § 

(2) bekezdése szerinti 2024. november 30. napjáig szóló határozott időre megválasztja: 

 

Bagi Bence Zsigmond 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felügyelőbizottságok 

elnökének 25.000, -Ft/hó, a tagok részére 20.000, -Ft/hó díjazást állapít meg.  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az ügylet lebonyolításához szükséges jogi képviselet biztosítására, a 

létesítő okirat módosításainak aláírására, valamint a Cégbírósági eljárással 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

Halasmédia és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezető 

Újonnan megválasztott tisztségviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

11 
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11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hasznosítási szerződés megkötése a Kiskunhalasi Technikai Sportbarát 

Egyesülettel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy látja, hogy vannak itt az egyesülettől. Köszöni, hogy eljöttek és megtisztelték őket. Így 

lehetőségük van arra, hogy közvetlenül kérdezzenek az egyesület vezetésétől. Amennyiben erre 

van igény, akkor lesz lehetőség. Van-e kiegészítés az egyesület részéről, szeretnének-e 

hozzászólni? Nincs különösebben, jó. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő:  

 

A bizottsági ülésen véleménye szerint elég hosszasan kivesézték a sportegyesület céljait. Szó 

volt a nyitva tartásról, vezetéstechnikai tréningről, az egyesület tervezett fejlesztéseiről, hány 

versenyt terveznek évente, a befogadóképességről, akár autókról, akár személyről, hány 

naposak lesznek a versenyek, van-e versenybírói végzettsége az egyesület vezetésének, vagy 

tagjának. Úgy gondolja, hogy a bizottságuk elég részletesen ezt megtárgyalta. Azt kéri a 

testülettől, hogy támogassák az előterjesztést.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ezt a képviselőt szerette volna igénybe venni, amit Polgármester úr felkínált, hogy kicsit 

bemutatkozna néhány mondatban legalábbis az egyesület. Amiket Vincze Attila képviselőtársuk 

csak így felsorolásszerűen elmondott és az ő bizottságuk előtt ezek szerint ez már ismert, esetleg 

a testület többi tagja és nem utolsósorban Halas közvéleménye valamit megtudjon erről a 

tevékenységről. Nem kell hosszúnak lenni, de egy néhány mondatban egy kis információt 

szeretnének kérni.  

 

Cserkó László egyesület alelnöke: 

 

Versenyző volt, abból álltak át egy egyesület szervezésébe. A versenypályáról kilépve inkább 

bevonni a fiatalokat és az embereket, akik szeretnék ezt a sportot űzni. 2018. április 30-án 

alakult az egyesületük. Azóta versenyt szerveztek Mélykúton, illetve különböző nyílt napokat, 

illetve sportbarát napokat szerveztek, ahova szeretettel meghívtak mindenkit, aki részt akar ezen 

venni. Az ottani lehetőségeik Mélykúton megszűntek. Így kértek halasi segítséget, mert 

valójában a vezető testület teljes mértékben kiskunhalasi. Csak akkor egy mélykúti indíttatással 

tudtak megindulni. Szeretnék, ha a következő években Kiskunhalason tudnák ezt a tevékenységet 

csinálni. Szeretnének minél több fiatalt bevonni. Szeretnének egy szimpatikus egyesületként 

működni, hogy minél többen el tudjanak jönni és ki tudják magukat próbálni ebben a sportban. 
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Családi, illetve gyermekrendezvényeket is szeretnének kint a területen, amit számukra 

nyújtottak segítségként. Röviden ennyi lett volna a bemutatkozás.  

 

Vincze Attila képviselő:  

 

Talán még annyi lenne, hogy feltett egy kérdést az egyesületnek is, de utána Aljegyző asszony 

kiegészítette ezt. Ha nyitvatartási időn kívül valaki használja a megépítendő rally crosspályát, 

kinek a felelőssége, de Aljegyző asszony biztosította, hogy a szerződésből kimaradt Kiskunhalas 

a felelősségvállalás alól. Egyértelműen az egyesület felelőssége.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát. Kéri, aki támogatja, az kézfelemeléssel most jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

119/2022. Kth. 

Hasznosítási szerződés megkötése a Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesülettel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. május 01. napjától kezdődően 2037. április 

30. napjáig tartó 15 év határozott időtartamra, visszterhesen, évi 100.000 Ft 

hasznosítási díj megfizetése mellett hasznosításba adja a 6400 Kiskunhalas 0187/2 hrsz 

alatti ingatlant a Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesület részére a melléklet 

szerinti Hasznosítási szerződésben foglalt tartalommal. 

 

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

szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző által: 

Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesület 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a megjelenést. Jó munkát és jó sportolást kíván. 

 

 

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

12 
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12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 90/2021. Kth. számú határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy kis korrekciót hajtanak végre a változási vázrajzon. Az ipari parkban szétdaraboltak egy 

nagyobb korábban egybefüggő önkormányzati területet azért, hogy a helyi vállalkozói 

igényeknek jobban megfelelő területrészeket tudjanak létrehozni. Ezeket fogják most 

pontosítani, ezeket a területrészeket, erről szól ez a mostani határozati javaslat. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, kéri, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

120/2022. Kth. 

A 90/2021. Kth. számú határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2021. Kth. számú 

határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az alábbi 

ingatlanokat: 

 6028/9 hrsz-ú 2500 m2 területű beépítetlen terület 

 6028/10 hrsz-ú 5000 m2 területű beépítetlen terület 

 6028/13 hrsz-ú 2700 m2 területű beépítetlen terület 

 6028/14 hrsz-ú 5684 m2 területű beépítetlen terület   „ 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2021. Kth. számú 

határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t az eljárás 

lebonyolításával, valamint, hogy a pályázati kiírás tervezetét 2023. május 31-ig 

jóváhagyásra terjessze Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere elé.” 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Halasi Városgazda Zrt., Molnár Ferenc vezérigazgató  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hosszú évtizedek óta már a DÉMÁSZ és annak jogutódjai végzik a városukban a közvilágítási 

rendszert üzemeltetését és karbantartását. Itt a rendszer ugyanennek a cégnek és jogutódjainak 

a tulajdonában van, tehát viszonylag kis mozgástérrel, de véleménye szerint kellő 

gondoskodással vannak irányukba. Amikor jelzik a problémákat, akkor általában kapnak 

ezekre választ, s megpróbálnak rá mozdulni. Ezzel együtt is sokszor látszik az, hogy vannak 

nem működő lámpatestek az utcákon. Azt tudja mondani és javasolni mindenkinek, hogy ezeket 

jelentsék be, ha észreveszik és észlelik. Ugyanúgy, ahogy azt az orvosi ügyeletnél is hallhatták, 

azokat a hibákat és panaszokat fogja tudni kezelni a szolgáltató, amelyek eljutnak hozzá. Nincs 

olyan jellegű felmérés, amikor éjszaka az üzemeltető körbejárja a várost és regisztrálja a hibás 

lámpatesteket és ezeket utána kijavítja. Hanem rendre arra hagyatkoznak, hogy ezt majd a 

városban lévő lakosság jelzi a számukra. Ezt tudja csak erősíteni, hogy igenis éljenek a 

bejelentés lehetőségével. Telefonon biztosan regisztrálásra kerül és visszahallgatható, 

visszaellenőrizhető. Nincsenek még olyan kétségek sem, mint az orvos-beteg relációban. Ott azt 

nem lehet felülvizsgálni utólagosan. Itt ezeket a jelzéseket követni tudják, vissza tudják 

ellenőrizni. Minden évben kapnak beszámolót az üzemeltetésről, melyet eddig minden 

alkalommal el is fogadtak. Ennyi összegzést gondolt elmondani a témához. 

A mai alkalommal arról kell döntsenek, hogy ugyan van némi áremelés ebben a határozati 

javaslatban, de azt gondolja, hogy még az elfogadható mértéken belül van. Érzékelik azt, hogy 

minden területe az életüknek némi áremelkedést visz magával. Azt gondolja, hogy ezen olyan 

nagy csodálkoznivaló most nincs. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, kéri, az kézfelemeléssel most jelezze.  
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A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

121/2022. Kth. 

Kiskunhalas közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Kiskunhalas közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 

szerződést (és esetleges módosításait) 2022.05.01.-2023.04.30. közötti időszakra, nettó 1 245 

400,- Ft/hó átalánydíjas áron az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft.- vel aláírja. 

 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy olyan pályázaton való részvételüket jelenti ez a projekt, amelyet kifejezetten 

ivóvízhálózat rekonstrukcióra írtak ki 70 %-os intenzitással.  

Azokra a területekre fókuszáltak, amelyek az útépítésekben érintettek az idei évben, vagy a 

jövőben érintettek lesznek. Azért ezekre a területekre, mert az útépítések után felbontani azért 

az utat, mert elmulasztották ezeket a rekonstrukciókat, nagyon felelőtlen gondolkodás lenne. 

Igyekeznek ezt elkerülni, ott, ahol csak tudják. Azt gondolja, hogy az elmúlt időszakban ezt 

rendre meg is tették az útfelújításaik során és meg szeretnék oldani a következő csomagnál is. 

Dr. Nagy Mór u., Árpád u., Kárpát u. Ezek a szakaszok kerülnek bele a mostani körbe. Remélik, 

hogy azért a következő időszakban még a mostani programozási időszakban lesz lehetőségük 

akár ivóvízhálózatra, akár a szennyvízhálózat elemeinek a pótlására. Ha 70 %-on, akkor 70 %-
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on, de ő maga jobban örülne neki, ha magasabb intenzitású pályázatok is megjelennének. Itt 

tartanak most ebben az ügyben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, kéri, az most kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

122/2022. Kth. 

Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete – hivatkozva a 18/2022. 

(01.20.) képviselő testületi határozatra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy pozitív 

támogatói döntés esetén a KEHOP-2.1.11 kódszámú, „Felhívás víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki 

állapotának felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhívásra benyújtott 

„Ivóvízhálózati rekonstrukció Kiskunhalason” című projekt megvalósításához 

szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. A projekt 

megvalósítási helyszínei: 6400 Kiskunhalas, Batthyány u. (hrsz. 5123/1), Árpád u. (hrsz. 

4829/1, 5105), Arany János u. (hrsz.4857), Vasút u. (hrsz. 4898/1), Szövetség tér (hrsz. 

4888,4889), Dr. Nagy Mór u. (hrsz. 4828), Dob u. (hrsz. 4823), Katona József u. (hrsz. 

4790), Belterület (hrsz.4735/28.), Névtelen u. (hrsz. 4731), Kuruc vitézek tere (hrsz. 

4730/31). A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően 94 635 163,- Ft. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 

összköltsége (elszámolható költsége) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 

döntéssel megegyezően 93 565 163,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó 

önkormányzati önerő, vagyis a saját forrás számszerű összege a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően 29 139 549,- Ft. A támogatási 

kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben 

foglaltakkal megegyezően 65 495 614,- Ft. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy pozitív támogatói döntés esetén a projekt megvalósításához 

szükséges saját forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből biztosítsa.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 



30 
 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Élhető Kiskunhalas című projekt megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá, hogy ez a pályázat viszonylag nagy összeget jelent. A zöld város projekt 

egy olyan projekttípus, amelyet az elmúlt programozási időszakban nem nyert el 

önkormányzatuk. Egy új típusú megoldás. Alapvetően arra kell készülni, hogy ezeket a 

forrásokat zöldterület rekonstrukcióra fogják tudni fordítani, okos megoldások telepítésére, új 

játszóterekre, játszóterek megújítására. Alapvetően ilyen közterületi programok 

végrehajtására. Úgy tudja, hogy ebben a pályázatban lehetőségük lesz a hosszú ideje 

megnyugtató megoldásra nem jutó kérdést, a nyilvános mosdó problémáját is feszegetni. Már 

előzetesen nézegették ezt is, hogy olyan mosdó telepítésére lenne lehetőségük, amely 

gyakorlatilag automata üzemelésű. Valamekkora összeg bedobása mellett tudna üzemelni, de 

abszolút karban tartaná önmagát. Egy viszonylag jó megoldás abból a szempontból, hogy 

mindig a mosdóüzemeltetést magának az üzemeltető személyének a kérdése torpedózta meg. 

Ennek a pályázatnak a keretében talán erre is lesz lehetőségük. A projekt kifutása véleménye 

szerint az idei évet és a jövő évet nagyban igénybe fogja venni. Tehát nem arra kell készülni, 

hogy ez egy-két héten belül megoldódik minden ilyen jellegű problémájuk, de a következő 1,5-

2 évben arra számít, hogy ezeket a programban elérhető megoldásokat, ezeket végre fogják 

tudni hajtani.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Azért, hogy idáig eljutott ez a történet, ez a pályázati lehetőség, illetve ez a nyertes pályázat 

aláírásra tud kerülni, azért kellett egy munkacsoport is, aki ezzel elég sokat dolgozott. Nekik 

szeretne köszönetet mondani a munkájukért, illetve aki összeállította az egész pályázatot, úgy 

tudja, hogy a Brigi volt (lásd: Dervaderics-Kurucz Brigitta). Engedje meg, hogy átadja a 

jókívánságait neki, mert tényleg nagyszerű munkát végeztek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Biztos benne, hogy rengeteg munkájuk lesz vele, mire eljutnak a végére. Sok erőt és egészséget 

kívánnak a csapatnak innen ezúton is és köszönik az eddigieket. Ehhez csak csatlakozni tudnak. 
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További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. Aki támogatja, kéri, az kézfelemeléssel most jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

123/2022. Kth. 

Az Élhető Kiskunhalas című projekt megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az „Élhető Kiskunhalas” című, TOP Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00014 azonosítószámú 

projekt megvalósításához a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, 

dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2025. augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen című projekt 

megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés rendkívül hasonlít az előzőhöz. Itt annyiban más a helyzet, hogy más az összeg 

és más a téma, amelyre fordítani tudják a pályázati összegeket. Itt három területet „támadnak” 

ezzel a mostani projekttel: a kis Városházát, a Hajnal utcai védőnői bázist, valamint a Vasút 

utcai Csipke ovit szeretnék energetikai felújítással gyakorlatilag új helyzetbe hozni. Erről szól 

ez a mostani pályázat.  

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, kéri, az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

124/2022. Kth. 

Az Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen című projekt megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az „Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen” című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-

BK1-2022-00009 azonosítószámú projekt megvalósításához a szükséges intézkedéseket, 

nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2025. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Maczonka Magdolna koordinációs ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című 

pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés tulajdonképpen egy indítódöntéssel már járt a képviselők előtt. A Kopolyai út, 

ebben az esetben a külterületi szakaszának a felújításáról szóló pályázatot jelenti ez a furcsa 
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kódszám az ő esetükben. Itt még további kiegészítő döntésekre van szükség ahhoz, hogy a 

projekt megvalósítható legyen. Erre kerülne sor most, amennyiben a képviselők ezt támogatják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, s igen-nel, kéri, az most jelezze kézfelemeléssel.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

125/2022. Kth. 

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra 

benyújtott projekt megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy pozitív támogatói döntés esetén a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott” 

Kopolyai út felújítása és korszerűsítése a 0152 hrsz.-ú ingatlanon” című projekt 

megvalósításához a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, 

dokumentumokat aláírja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy pozitív támogatói döntés esetén a projekt megvalósításához 

szükséges saját forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből biztosítsa. 

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Maczonka Magdolna koordinációs ügyintéző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A szokásos összefoglalót tartalmazza, amelyik mindegyik alkalommal a képviselők elé kerül. A 

beszámolóval kapcsolatban neki kiegészítése nincs.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

126/2022. 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. április havi beszámolót.  

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem járt bizottságok előtt, hiszen a mai napon készült az előterjesztés. Az elmúlt időszakban, 

az elmúlt napokban jelentősen megnövekedett azoknak a jelzéseknek a száma, amely a 

városukban jellemzően közterületen dolgozó, telekommunikációs kábelt, közművet fektető 

vállalkozással kapcsolatban érkezett. A panaszok és a bejelentések nagy száma miatt azt a 
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javaslatot szeretnék tenni, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottságot bízza meg a képviselő-testület, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel külön és 

dedikáltan. Hiszen úgy tűnik, hogy nem egy elszigetelt esetről és problémáról van szó, hanem 

több lakó ügyét jelenti ez a kérdés. Úgy érzik, hogy érdemes ezt olyan szintre emelni, hogy 

megnyugtató válaszokat kapjanak, ami már a bizottsági szintet jelenti. Erről szól az 

előterjesztés nagyon röviden. Ha van kérdés, igyekeznek rá válaszolni, bár azt gondolja, hogy 

a kérdésekre a válaszokat ők is majd inkább keresni fogják. A válaszok inkább a következő 

testületi ülésre fognak megszületni. Magának a vizsgálatnak lenne egy visszaigazoló 

előterjesztése, vagy egy beszámolója, amit pedig a következő májusi alkalomra készítenének el 

a bizottság tagjaival közösen. Ez az, amiről szól a mostani határozati javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. Aki támogatja, kéri, az kézfelemeléssel most jelezze.  

 

A képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

127/2022. Kth. 

A közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatának elrendelése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet a 3. melléklet 2.1.20. pontja alapján megbízza a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot a város közterületein távközlési-

vezetékfektetési munkálatok vizsgálatával. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bizottságot, hogy a 

vizsgálat eredményét a következő Képviselő-testületi ülésre (2022. május 26.) terjessze elő. 

 

 

Határidő: 2022. május 26. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Skribanek Zoltán PKGTB elnök 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető   

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az időzítésük tökéletes, nem lehetett volna jobban összerakni a kérdést. Köszönti körükben 

Babud Jenő tűzoltó ezredest. Orbán Balázst már nem tudja köszönteni, mert már új feladatot 

kapott és új tűzoltóparancsnokuk van. Őt is köszönti. Övék a szó.  

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes: (projektoros vetítés) 

 

Be fogja mutatni. Ha már áll, akkor Vígh Mihály százados úr. Ezzel is kezdené, személyi 

változások kapcsán Tóth Imre alezredes úr a helyettese, felügyelő úr, ő a megyére került. Eggyel 

feljebb megyei beosztásba, ugyanabba a körbe, felügyelő után most főfelügyelő. Mindenki lépett 

egyet. Orbán Balázs, aki korábban Halas város parancsnoka volt, ő lépett az ő helyébe. Ő a 

három csoportnak a parancsnoka tulajdonképpen. Illetőleg pluszban még a kőrösi területet is 

uralja. Papírforma, mert Vígh Mihály úr a helyettese volt Orbán úrnak, most pedig ő a 

tűzoltóparancsnok. Kicsit előrelépett mindenki. Ő maradt, előre szól. Hogy még ilyen gyors 

aktualitással kezdjen, lesz új országos tűzvédelmi szabályzat. Ez júniusban fog hatályba lépni. 

Alapjában a lakosságot nem érinti, ez tervezőket érint, ott vannak generálisan új szabályok 

létesítési szabályok kapcsán. Nagyon várták, mert korábban azt tudták, hogy meg lesz szigorítva 

nagyon a tűzgyújtás. Nem lehet egyáltalán égetni. Úgy tűnik, hogy erre most még nem került 

sor. Az a jó hír van, hogy most éppen feloldották a régóta lévő tűzgyújtási tilalmat. Annak 

engedélyezési eljárása ugyanúgy megy, tehát öt nappal előtte bejelentve a megyei 

igazgatóságra.  

Akkor belecsapnának egy kicsit, a tavalyi évet felidézni, próbálja röviden, mert a http 

beszámolóját elküldték (lásd: Hivatásos Tűzoltóparancsnokság), a kirendeltségé vaskosabb, azt 

nem nagyon szeretné elküldeni, mert nem akarja senkinek sem az idegeit rombolni. Itt próbálják 

egy fél órában összeszedni gyorsan, hogy milyen is volt a tavalyi évük. 

 

(Megérkezett Szabadi István képviselő úr az ülésre.)  

 

Ez a COVID nem új dolog, mondhatná, hogy lerágott csont, de mégse. Őket is nagyon nehéz 

helyzetbe hozta, hogy mindig úgy ki tudjanak állni szolgálatba, hogy folyamatosan minden szer 

működjön. Nyilván kollégákat ugyanúgy érintette a betegség, mint másokat. Igazoltan 

körülbelül az állomány 30%-a esett át rajta, az átoltottság 70 % feletti volt egy kicsivel. 

Nagyjából leképezték a lakosság számait. Külön odafigyeltek a COVID kórházra. Rövid 

időszakok voltak, amikor működtek, de mindig volt valami kis izgalom ezzel is. Aminek örülnek, 

hogy a laktanyájuk 1987-ben épült, lassan nincs olyan része, amit nem kellene átépíteni. Egy 

újabb fázishoz érkeztek a tavalyi év végén, amikor is a régi híradó ügyeletet sikerült átépíteni. 

Most már egy megújult környezetben tudnak a kollégák szolgálni. Ez volt talán a laktanya 

életében a legnagyobb ilyen korszerűsítési folyamat. Az önkéntesekben, ahogy többször hírt 

adott a Halasmédia is, hogy három Amarok jött tulajdonképpen két év alatt. Ez az önkéntesek 
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munkáját erősíti és gyarapítja. Egy logisztikai Amarok van Halason, illetve egy erdőtüzes van 

szintén Kiskunhalason a dél-magyarországi tűzoltók (lásd: Dél-Magyarországi Tűzoltó és 

Technikai Mentő Egyesület) állomásoztatásában, illetőleg a Tüzes Kunok körében. Hisz mind 

a két szervezet ugyanazt a járművet használja, csak az egyik tűzoltószervezet, a másik polgári 

védelmi szervezet, de nagy különbség van közte. Egy pedig kint van Tompán, mert ez volt egy 

olyan fehér volt, hogy elég jó most már, le tudták takarni lefedettségben a tűzoltó örseikkel, 

illetve a tűzoltóságaikkal a területüket. Tompa maradt ki, mert ez messze van Halastól. A 

környékben sincs ott tűzoltóság, ezért gondolták, hogy ott hasznosul a legjobban ez a jármű.  

Sajtómegjelenéseik: Továbbra is elég sűrűn láthatják őket. Köszönve néhány lelkes embernek, 

Jáger Leventét szokta kiemelni, de a többiek is szívesen helyt adnak az ő munkájuknak és a 

tevékenységüknek.  

Tűzoltósági szakterület, jó sok grafikon. A lényeg, körülbelül az esetszámok nagyjából 

ugyanannyik. Ezt mindig el szokta mondani, hogyha csapadékosabb év van, akkor több a 

viharkár és a szivattyúzás, kevesebb a tűz. Ha ez fordítva van, akkor pontosan megfordulnak a 

számok. De a matek az mindig ugyanúgy jön ki. Kirendeltség vonatkozásából nagyjából mindig 

ugyanazok a számok jönnek ki. Itt készült egy kis halasi kitekintéssel is. Tavaly 215 esemény 

volt itt Kiskunhalason, ami kimondottan Halas város és körzete. Ebből 102 volt a tűzeset és a 

103 műszaki mentés. Érdekes, mert viszonylag száraz év volt, de mindig jókor esett az eső. 

Viszont időnként olyan viharok voltak, hogy azok meg megdobták a műszaki mentéseket. A 

műszaki mentések kapcsán viszont továbbra is nagyon sok közlekedési balesethez mennek. 

Illetőleg lett egy ilyen új dolog, az ajtónyitás nagyon népszerű lett. A sokpontos zár nagyon jó, 

csak amikor be kell menni, akkor kevésbé. Nélkülük nem nagyon lehet kinyitni. A rendőrök és a 

mentősök is tőlük szoktak segítséget kérni. Protokoll szerint alapjában ablakon mennek be. Ha 

ott nem lehetséges, csak akkor nyitnak ajtót. Ha ők nyitnak ajtót, akkor oda valószínűleg utána 

új ajtó kell. Ennek ez a hátulütője.  

A szabadtéri tüzek továbbra is meghatározók. Azt kell mondania, hogy jó a lakosság fegyelme, 

legalábbis, ami Kiskunhalast és környékét illeti. Viszonylag nem gyújtogatnak össze-vissza, 

szoktak engedélyt kérni. Ez a terület minden részén nem pont így van. a grafikonból is látszik, 

hogy vannak szabadtéri tüzek is bőven. Azt szokták mondani, hogy inkább a mező égjen, mint a 

lakóépületek. Ha már választani lehet, akkor ez a jobb variáció. Voltak azért nagyobb 

események is, ezek egyrészt szabadtéri tüzekhez voltak kötve, másrészről kiemelkedő nagyobb 

eseményük volt a majsai Spar tüze. Mondták, hogy egyfajta bravúr volt, mert országosan 

sikerült egy-két Spart eltüzelni. Ez jól sikerült, mert raktárnál meg lehetett fogni, vagy meg 

tudták a kollégák fogni a tüzet és az eladótérre nem ment át. Ma már egyébként újjá van építve 

és működik a Spar áruház. Ezt kiemelné. Kevésbé nagy bravúr volt a kiskőrösi csarnoktűz. 

Ezekről a nagy, hatalmas ipari csarnokokról tudni kell, hogy ezek tűzállósága gyakorlatilag 

nulla. Ha ezek kigyulladnak, akkor értéket lehet menteni, emberéletet lehet menteni, de magát 

az épületszerkezetet azt általában nem nagyon lehet megmenteni.  

Látszanak a közlekedési balesetek számai a területen, valamint a lakásbehatolás, aminek 

jelentősen növekedett a száma. Itt lenne olyan gondolata, hogy önkormányzati létesítményt is 

érintett nemrég ilyen dolog. Praktikus a régen a kulcsot vitte. Ha olyan közintézmény, vagy 

épület, visszavezetni azt, hogy a szomszéd néninél van kulcs, vagy önkormányzatnál el lehessen 

érni, mert utána tényleg sok-sok kárt meg lehetne előzni ezzel.  

Létszám tekintetében álltak már jobban is, folyamatosan keresnek tűzoltókat. Ezt az alkalmat is 

megragadja, aki hallja. Aki érettségizett, sportos, szereti a kihívásokat és csapatban dolgozni, 

azt nagy örömmel látják. Most májusban is lesz egy felmérőjük. A legjobbakat szeretnék 

kiválogatni, mert a szintből nem szeretnének leadni. A bérezés nem kimondottan a legpozitívabb 

tűzoltói körökben. Ezt egyelőre úgy tudták megoldani, átrendeléssel, a kőrösi kollégák egy kicsit 

többen voltak. Mivel ők is hozzájuk tartoznak, áthoztak embereket. Jelen pillanatban is három 

kőrösi kolléga szolgál itt Halason. Így tudnak minden járművet folyamatosan működtetni.  
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Önkormányzati tűzoltóságok: Tudni kell, hogy az ő területükön három ilyen van. Csak érinti 

őket, mert Halast ez tulajdonképpen nem érinti (Jánoshalma, Kecel és Soltvadkert). Ők ugyan 

állandóak, nem önkéntesek, hanem pénzt kapnak és folyamatos szolgálatot látnak el, de nem 

hivatásos szolgálati törvény alá tartoznak, de a feladatkörük nagyjából ugyanaz. Szépen 

fejlődtek ők is. Ezt a 10-11 millió Ft-os állami támogatást pályázatok útján minden évben el 

tudják hozni, így az eszközeik megvannak. Ugyanaz a problémájuk mind az önkéntes, mind az 

önkormányzati, mind a hivatásos résznél, a komoly fluktuáció a problémájuk. A tűzoltók 

közismerten elég ügyes gyerekek, tehát szakmákkal rendelkeznek. Elég talpraesettek, s a 

munkaerőpiacon elég nagy az elszívóerő, főleg a bérezés kapcsán. Sok új parancsnokuk is lett. 

Soltvadkerten, Kiskőrösön és most már Kiskunhalason is új parancsnok lett. Egy kicsit így 

megmozdult az állóvíz. Remélik, hogy az új erő csak hozzá fog tenni a teljesítményhez. Az 

önkéntes tűzoltóságok is szépen működnek. Itt kiemelte a „dél-magyar” járművét, hisz technikai 

eszközben azért már jóval erősebbek. Ők tulajdonképpen a Kiskunhalas ÖTE (lásd: 

Kiskunhalas Önkéntes Tűzoltó Egyesület). Ők azért egy nagyobb területet is bejárnak. Imrehegy 

kapott még egy új járművet, ami szintén nincs messze tőlük. A Keceli útban azért már jó párszor 

voltak nagy erdőtüzeik. Kimondottan örül annak, hogy nekik is van tűzoltó járművük. Sose baj, 

ha eggyel több tűzoltóautó van, főleg ha ég az erdő. Itt egy elég jól kiszámítható pályázati 

rendszer van. Az önkéntesek élnek is ezzel. Ott is az a gond, hogy aki hadra fogható, az mindenki 

dolgozik. Délután egy órakor önkéntest elérni tüzet oltani nem olyan egyszerű. Hétvégén ez 

valamivel könnyebb feladat.  

Polgári védelmi szakterület: Nagyon csak a lényeget szeretné kiemelni. A települések be vannak 

sorolva. Továbbra is és úgy érzi, hogy ez nem lesz könnyebb a jövőben, hisz Kiskunhalas azért 

van ott pirossal a közepén, mint a legnagyobb kockázati forrás, mert az 53-as út, a vasút és a 

Barneválnak, illetőleg a Hunent Zrt.-nek az ammóniája nem annyira kedvez nekik. Ha a vasúti 

forgalom még megnő, szélesedik, akkor ez nem biztos, hogy könnyíti a helyzetet. Majd ott a 

Hunent Zrt.-vel kell kezdeni valamit, főleg az ammóniájával. Ebből is csak néhány dolgot 

emelne ki. A közbiztonsági referensek feladatát, akik az önkormányzatnál egyfajta hidat 

képeznek a katasztrófavédelem és az önkormányzat között. Ez változóan működik. Van, aki 

agilisabb, van, aki kevésbé. Van, ahol jobban a polgármester foglalkozik inkább ezzel, van ahol 

pedig ledelegálja, de mindig jól együtt tudnak velük dolgozni.  

Települési szervezetek: Azokat próbálják kicsit elfelejteni, mert úgy jöttek rá, hogy nem igazán 

hatékony. A köteles PV (lásd: polgári védelem) szervezet megmarad, de ennek az önkéntes 

formája nem igazán működőképes. Megy a közösségi szolgálat, de ezt is rombolta a COVID. 

Végtelen sok gyerek nem érdeklődik. A járási mentőcsoportokat erősítik, azt mondják, hogy 

négy járásuk van, legyen négy erős mentőcsoport, aki operatív módon is tud segíteni a polgári 

védelmi eseményekben, ha van ilyen.  

Megy a közösségi szolgálat, de ezt is rombolta a COVID, hogy mikor jöhetnek, mikor nem 

jöhetnek, mikor zártak, mikor zártak ők, mikor őket nem engedték, ez egy állandó probléma. 

Olyan végtelen sok gyerek nem érdeklődik, erre is rájöttek. Ők kicsit meghajtják őket, s erre 

rájöttek, hogy vannak kényelmesebb közösségi szolgálatok is, mint náluk. Várják őket, mert 

például aki ilyen munkát szeretne később csinálni, kipróbálhatja magát, beleláthat a 

mindennapi életükbe. Ezt a lehetőséget továbbra is felajánlják.  

A HVB-k (lásd: helyi védelmi bizottságok) is érdekesen működtek a veszélyhelyzet kapcsán. 

Nagyjából majdnem egyszemélyes történet volt. Illetőleg elektronikus módon volt nagyon sok 

szavazás. A kapcsolattartás természetesen megvolt. Itt továbbra is azt mondja, hogy ebbe 

nagyon be kell vonni a polgármestereket. Polgármesterek nélkül védelmi igazgatás nem 

működik. Az teljesen egyértelmű, legalábbi számára. Ezt mindig be is igazolja az élet. Ezek a 

gyakorlatok, ahogy mondták, hogy ilyen ütőképes mentőcsoportokat próbálnának összerakni. 

Rájuk azért lehet számítani, már amikor ráérnek. Akkor hathatósan tudják segíteni a 

hivatásosok munkáját.  
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Iparbiztonság egy kicsit periférikus dolog, de fontos, s itt is lesz majd változás. A veszélyes 

üzemeket, veszélyes szállítást felügyeli ez a szakterület. Ugye a cégek kapcsán új szereplő nem 

lépett be, a már meglévők folyamatos kontroll alatt vannak. Nekik a másik fontos dolguk a 

szállítások ellenőrzése mind közúton, mind vasúton. Most csillant fel az a pillanat, ami másnak 

lehet, hogy rossz, de nekik egy kis szusszanás lesz talán. Hisz eddig az összes vasúti veszélyes 

anyag Kelebia határátkelőn jött át, az pedig mind hozzájuk tartozott. Ott lévő bármilyen 

hiányosságot az ő hatósági osztálya kezelte. Csak hogy a számok látszódjanak: 47 .000 

ellenőrzött kocsi, amiből 11.000 volt a veszélyes anyagot szállító. Hogy ennek az arányai 

később hogy jönnek össze problémába, a vasúttal kezdené. Az állandó jelenlétnek köszönhetően 

mintegy 0,5 %-os az a hiányosság, ahol valamiféle szállítási probléma van. Ezek is alapjában 

nem súlyos hiányosságok. Azt kell, hogy mondja, mire felszedik a síneket, a vasúti biztonságot 

megteremtették. Át fogják adni Csongrádnak, mert az ő információik szerint augusztus végével 

a teherforgalom is teljesen megszűnik. Amíg itt nem teszik vissza a síneket, értelemszerűen ha 

nem jön erre a veszélyes anyag, ők sem tudják ezt ellenőrizni. A kollégáik Csongrádon fognak 

segíteni és ott fognak szolgálatot adni. Ami jó hír számára, hogy Csongrád megye fogja majd 

a hatósági ügyeket és a bírságokat, nemzetközi eljárásokat lefolytatni. Ez egy pici szusszanást 

ad nekik, de majd igyekeznek nem elfelejteni. Hogy mire kész lesz a vonal, úgyis vissza fogják 

kapni utána, ezt azért meri borítékolni. Igyekeznek nem elfelejteni. Addig legalább tudnak a 

közútra koncentrálni, ahol azért nagyobb a probléma. Itt látszanak a számok, hogy 309-et 

ellenőriztek, 44 volt ADR-es, 3 szabálytalan. Persze ez viszonylag egy sokkal kisebb szám, mint 

a negyvenezres vasúti kocsi. Itt azért több szabálytalanság van, nem kötik le a sofőrök a 

szállítandó dolgot, nem jók az okmányok, fogalma sincs semmiről. Nyilván nem a nagy 

szállítókkal van gond, nem a Shellnek a szállítójával van a probléma, hanem a kis szállítókkal, 

ahol szinte az csoda, ha valamelyik szabályos. Valószínűleg átteszik erre az oldalra az 

energiáikat a következő években. Nyilván itt látszik az összes rész, hogy mit tesznek, s mennyi 

ott a kiszabott bírság. Alapjában véve ez az 5 millió Ft ennyihez képest, ez vasúti bírság, talán 

még nem is olyan nagyon sok. Vannak egyéb feladatai is ennek a szakágnak, ez a KMSZ (lásd: 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat) katasztrófavédelmi műveleti labor, ami támogatja a 

tűzoltó egységeket abban az esetben, amikor ők tüzet oltanak. Ebből is volt bőven, szolgálatot 

is tudtak adni és esetet is tudtak felszámolni. Ez homályos kép, elnézést kér, de soha nem 

gondolta, komolyan mondja, hogy egyszer az ő emberei hajót fognak ellenőrizni és hajót fognak 

vizsgálni. Azt gondolta, hogy nekik nincs vizük, de van, mert megyei hatáskörben a Dunán az 

uszályok állandóan eltalálják a bajai híd pillérjét. Olyankor amennyiben veszélyes anyagot 

szállít, akkor a katasztrófavédelemnek is kanala van ebben. Ilyennel is foglalkoznak, azt kell 

mondania, hogy elég szerteágazó a tevékenységük. Az a jármű egy háromfős csapattal minden 

negyedik héten van itt szolgálatban Kiskunhalason. Most éppen itt van Kiskunhalason, de 

holnap már megy vissza Kecskemétre. Így forgószínpadszerűen adják a kollégák a szolgálatot.  

Országos eseményeket is biztosítanak iparbiztonsági részen. Tudják, ha jön a pápa, akkor biztos 

mennek az embereik. Olyankor már nem is csinálnak programot. Egyéb ilyen országos 

rendezvénynél is szoktak biztosítási feladatokat adni.  

Ez a Bács Reál-os történet. Van jó híre. Ennek végre együtt örülhetnek, mert minden évben 

aggódva nézték, hogy az IBC tartályok meddig fogják még fel a veszélyes anyagot. Ma így néz 

ki a terep. Abban biztos benne, hogy tíz éve már működött a munka. Nem volt egy gyors dolog, 

de örül, hogy ez a vége. Az meg egy rossz hír, hogy ugyan sokkal jobb állapotban, s kevésbé 

veszélyes telepek maradtak, de van egy Pirtón és Halason is egy olyan hasonló telep, ahol 

bizony itt maradt a veszélyes anyag. Ez egy hasonló kihívás lesz, mint ez a másik. Azzal a 

különbséggel, hogy zárt térben van, így sokkal biztonságosabb az anyagtárolás. Több idő van 

a megoldás keresésére. Maga az eset kísértetiesen ugyanaz, mint az előző esetben. 

Hatósági tevékenység kapcsán átlagos évet zártak. A bürokráciacsökkentés keretében egyes 

eljárásokból kihagyják őket. Hogy ez jó, vagy nem jó, az idő meg fogja mutatni. Bizonyos 
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feladataik csökkennek, más oldalon viszont növekednek ezek a feladatok. Néhány ilyen nagyobb 

projektbe belekaptak. Örülnek, ha fejlődik a város. Ez nekik nyilván egy kis munkát okozott. 

Fürdő, illetőleg sportcsarnok, Merkbau Kft. magasraktár. A Merkbau Kft. egy-két nagyobb 

dolgot építget itt a környékükön, amiben a tűzoltóknak is van kanaluk. Illetőleg itt az óvodák 

kapcsán, ha jól tudja, valami pályázat volt, s többen belenyúltak ebbe az óvodabővítéses 

projektbe. Ezek voltak a nagyobbak, kisebbek természetesen mindig vannak. Látszik az 

összszankcionálás, hogy mennyi. Hogy az arányok is látsszanak, ők nem annyira bírságolós 

csapat. A 6 millió Ft soknak tűnik, de abból 5 millió Ft-ot a veszélyes áruszállítók kaptak, akinek 

a nagyrésze nem magyar egyébként, hanem feladja a lengyel és a görög a rossz szállítmányt és 

itt szét akar esni Magyarországon. Ez ők nem nagyon szokták díjazni. Összesen 370.000 Ft éves 

bírsággal vegzálják a lakosságot. Ha valakit meg kell bírságolniuk, annak tényleg oka van. Ez 

minimális bírság, ha elosztják. Ez egy jobb gyorshajtás összege, amit egész évben kiosztanak 

1/3 Bács-Kiskun megyére.  

Vannak célkitűzéseik, de hogy ezeket hogy tudják megvalósítani, az nyilván a jövő év zenéje. 

Nagyjából dióhéjban ennyit szeretett volna elmondani a tavalyi évükről. Ha esetlegesen valami 

kérdés van, arra örömmel válaszol, ha tud.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik szépen a beszámolót.  

 

-----Kérdések----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem érlelődött meg kérdés senkiben, alapos volt a beszámoló. 

 

-----Hozzászólások----- 

Vincze Attila képviselő: 

 

Köszönik az éves munkájukat, remélik, hogy minél kevesebb lesz, ami a kollégákra hárul 

feladat, akár balesetről, akár tűzről van szó. Bízik benne, hogy a közeljövőben is a kollégák el 

fogják tudni látni, meglesz a megfelelő személyzet hozzá. Minél kevesebb munkát kíván a 

közeljövőben. Köszöni szépen a munkájukat, hogy itt vannak velük és vigyáznak rájuk.   

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes: 

 

Tisztelettel köszöni. Utolsó szó jogán hadd ragadja meg az alkalmat, hogy megköszönje a 

testületnek a városi díjra jelölést. Nemcsak a maga, hanem az általa képviselt közösség nevében 

is. Tényleg jól esik, hogy rájuk is gondolnak. Köszöni tisztelettel ezúton is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jó egészséget és ezen a fronton kevés munkát, amit említett Képviselő úr is. Ezek után egy kérdés 

maradt nyitva. Kiegészültek közben 14 főre, Szabadi István képviselő úr is csatlakozott 

hozzájuk, tehát 14 szavazatot fognak tudni számlálni a végén. Aki tehát támogatja a beszámolót, 

azt kéri, hogy kézfelemeléssel most jelezze.  

 

A képviselő-testület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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128/2022. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2021. évi munkájáról 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2021. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, Kőrösi út 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szabadi István képviselő a polgárőr egyesület részére kért helyiséget biztosítani. Itt írásban 

megválaszolták ezt a kérdést. Elfogadja-e Képviselő úr a választ?  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Elfogadja a választ. Márcsak azért is, mert most pénteken lesz a polgárőrségnek egy 

közgyűlése, ha jól tudja, akkor tisztújító. Oda meghívták Polgármester urat is, a rendőrkapitány 

urat is, őt is. Bízik abban, hogy ott is előrébb mehet az ügy. Köszöni szépen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igen. Köszöni szépen.  

A dolog úgy áll, hogy a napirendi pontjaik végére értek, s bár náluk az SZMSZ-ben nem létezik 

napirend után felszólalás, most tesznek egy kivételt. Szabadi István képviselő úr úgy tudja, hogy 

utolsó alkalommal van körükben, hiszen parlamenti mandátumát fel fogja venni, illetve fel is 
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vette, csak az esküt kell letenni, hogy teljesértékű legyen a képviselői mandátum. Ilyen 

értelemben elveszíti Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jegyzett képviselői mandátumát. 

Tehát utolsó alkalommal ül körükben, s kérte tőle ezt a lehetőséget, hogy bár napirend előtt 

nem tudott felszólalni, mert nem tudott körükben lenni, de akkor itt a végén biztosítsanak erre 

lehetőséget. Azt gondolja, hogy ezt megtehetik, s akkor meghallgatják Képviselő úr 

búcsúgondolatait.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Hálásan köszöni ezt a lehetőséget. Nem gondolta volna még reggel, hogy mire megérkezik, 

addigra elmegy a hangja. Ettől függetlenül rendkívül jó érzés volt már 2019-ben is, hogy 

megkaphatta a kiskunhalasiaktól azt a megbízást, hogy képviselheti őket városukban. Most 

pedig április 3-án a választókerületben élők is megtisztelték azzal őt, illetve a Mi Hazánk 

Mozgalmat, hogy parlamenti mandátummal képviselheti a térséget. Bízik abban, hogy 

ugyanolyan konstruktív és tényleg előremenően fog tudni dolgozni ott is, a térség érdekében is, 

mint ahogy bízik benne, hogy itt is ugyanúgy tette a dolgát a képviselő-testületben, hogy minden 

olyan dolog, ami előrébb viszi a várost, az ügyeket, annak ő eddig is és ezután is mindig mellé 

állt és mellé fog állni. Ezért kicsit fájó szívvel kell elköszönnie.  

Ahogy a napirend előtti felszólalása lett volna, egy erősebb képviselettel búcsúzik el, hiszen ez 

egy még nagyobb felhatalmazás arra, hogy még többet tudjon tenni a térségért, a városért is. 

Bízik abban, hogy továbbra is fognak tudni együtt dolgozni.  

Ezennel szeretné bejelenteni Polgármester úrnak is és a képviselő-testületnek, hogy április 30-

ával lemond önkormányzati tisztségéről, amit papíron is elhozott és át fog majd nyújtani. Maga 

helyett, mint a Mi Hazánk Mozgalom törvényes képviselője, Hortobágyi Csabát fogja ajánlani 

utódjaként. Ő egyébként a kompenzációs lista második helyén szerepelt. Bízik abban, hogy ő is 

egy nagyon jó és konstruktív munkát fog végezni. Természetesen segíteni fogják ebben a 

munkában.  

Nagyon szépen köszöni mégegyszer ezt a lehetőséget, hogy elmondhatta. Örül, hogy együtt 

dolgozhattak. Bízik abban, hogy tovább is együtt fognak dolgozni, csak másképp.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szeretné azt már most pontosítani, hogy a választókerületben egy képviselő kapott mandátumot. 

Országos listán még vannak képviselők, akik kiskunhalasi lakcímmel kaptak mandátumot. 

Annak nagyon örülnek, mert valóban ez egy nagyszerű lehetőség, hogy többen fognak a 

parlamentben jelen lenni a nagy döntések meghozatalakor, de a választókerület képviselője egy 

ember marad továbbra is. Ezt csak azért akarta tisztázni, hogy ne legyenek ebből félreértések.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Ez így van. Mivel itt él, azt gondolta, illetve azért mondta ezt így. Valóban, egyéni mandátumot 

Bányai Gábor szerzett. Ez teljesen egyértelmű. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselő úrnak a következő kihívásokhoz sok erőt, jó egészséget kívánnak és segítsen nekik 

abban, hogy Kiskunhalas tovább épülhessen, fejlődhessen. Sok sikert kívánnak. Köszönik 

szépen.  
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A mai napra köszöni mindenkinek a hatékony és gyors munkát. Mégegyszer elnézést kér, hogy 

a rendszert nem tudták hadra fogni. Reméli, hogy a következő alkalommal már nem lesznek 

ilyen technikai nehézségeik. Köszöni szépen mégegyszer mindenkinek, további szép napot kíván.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester          jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

  

  (:Harkai Péter :)    (:Takácsné Márta Gabriella :) 


