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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.) 

 

Ülés ideje: 2022.11.24.   Nyílt ülés      13:09 

 

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. Hortobágyi Csaba 1  MHM 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

11. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

12.  

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

 

 

(1 fő 6,66 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda  jegyző 



3 
 

Dr. Rékasi Cecília    aljegyző 

Móróné Darányi Lili   polgármesteri titkársági ügyintéző 

dr. Gyenizse Katalin   hatósági csoportvezető 

Dutkay Lóránt    adócsoport vezető 

Szécsényi Zsolt   pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

dr. Szepesvári Szabolcs  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Várnai Iván képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

Stírné Prikidánovics Tímeának jó munkát kíván ezúton is és köszöni az eddigi feladatellátást.  

 

Palásti Károly tanár úrnak is gratulálnak ezúton is és január 22-én pedig találkoznak és átadják a 

díjat személyesen. 

 

Napirend előtti felszólalásra a mai napra nem jelentkezett képviselő. 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) 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. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2633   Száma: 22.11.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:16  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2633   Száma: 2022.11.24/0/0/A/KT 

 

 

236/2022. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 24-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

1.  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Fülöp Róbert 
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polgármester 

 

2.  A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

 

3.  A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 

és Alapító Okiratának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A Turisztikai irodára kötött hasznosítási szerződés megszüntetése a 

Vakáció Kft-vel 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A Turisztikai iroda hasznosításba adása a Halasi Városmenedzser 

Kft. részére 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

7.  Hozzájárulás a Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. szám alatti 

ingatlan használatához a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 

részére (jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

8.  Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft.-vel (jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) a Thorma 

János Múzeum Berki Galéria épülete, a Raktárbázisa és a Martonosi 

Pál Városi Könyvtár épületek vonatkozásában 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

9.  Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft.-vel (jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) a Hősök 

ligete 1/A. alatti víztorony vonatkozásában 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

10.  Közszolgáltatási szerződés megkötése közművelődési feladatokra a 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel (jogutód: Halasi 

Városmenedzser Nonprofit Kft.) 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

11.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

elrendelése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve Fülöp Róbert 

polgármester 

 

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

Lengyel Linda 

jegyző 
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14.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi Ellenőrzési Terve Kollárné dr. 

Lengyel Linda 

jegyző 

 

15.  Közfoglalkoztatási programok indítása 2023 Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Egyedi támogatási kérelem benyújtása a Kiskunhalasi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat épületének felújítása, oktató (előadó) 

terem kialakítása érdekében 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

17.  Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási 

Tervének felülvizsgálata 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

18.  Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2023. 

évi fordulójához 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  A TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó 

támogatási kérelem  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

20.  Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló 

gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított 

alapítványok 2021-2022. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló 

fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi 

tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi 

működéséről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció  

 

Határidő: 2022. november 24. 

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

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit elmondana, röviden összefoglalva a tartalmát ennek az előterjesztésnek, hogy egyrészt 

igazítottak és talán kicsit érthetőbbé tették magát a rendelet szövegét, bár ezen utólag a 

törvényesség sokat rontott. Még egyszerűbbre szerették volna és egyértelműbbé tenni a vonatozó 

jogszabályi hivatkozásokat. Talán mégis így a helyesebb és a pontosabb. Egyrészt egy ilyen jellegű 

változtatás van ebben a mostani rendeletben, valamint egy másik lényeges elem, a telekadó 

tekintetében van egy olyan verzió, ami szétszedi most már két részre ezt a típusú ingatlanadót. A 

belterületi részeken ezeket az üres ingatlanokat egy súlyosabb adóteherrel veszi figyelembe. 

Mindettől azt várnák, hogy ilyen hosszú időszakra, mint a húsz-harminc éve üresen álló telkek 

ahelyett, hogy várják azt, hogy valami történjen velük, beépülhetnek és valódi hasznosulás veheti 

kezdetét ezeken az ingatlanokon. Inkább van területrendezési szerepe, mint adóbevételnövelő 

irányultsága. Ezt a két módosítást tartalmazza ez a mostani rendeletalkotásuk egyebekben, minden 

más paraméterében megmaradtak az előző és a korábban megszokott adószintek. Nem nyúltak 

hozzá ezekhez.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem tudja, szerencsés-e ilyen rossz pénzügyi környezetben adókkal kényszeríteni a tulajdonosokat, 

hogy építkezésbe, vagy költségekbe verjék magukat. Ezt egy elhibázott döntésnek gondolja és nem 

is fogja megszavazni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit reagálna rá, hogy itt vannak ingatlanok, amelyek harminc éve nem mozdultak meg. Voltak 
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itt olyan időszakok, amikor lehetett volna építkezni rá. Szerinte, aki harminc év alatt nem tudott 

eljutni odáig, hogy valami történjen az ingatlannal, az jobban jár, ha inkább értékesítés irányába 

megy. Ez abban is egy jó presszió lehet a jogalkotás, hogy a képviselő-testület hoz egy ilyen 

szabályozást, amellyel megpróbálják abba az irányba vinni, ha a mostani tulajdonos nem akar, 

vagy nem tud ezen a területen fejleszteni, akkor találjanak ennek a területnek egy olyan gazdát, aki 

viszont valamilyen épkézláb gondolattal bír, s valósítson meg rajta. Például most mond tényleg 

kiragadva egyet, hogy a Dékáni Árpád utca-Kossuth utca sarkán az a telek nagyon régóta 

beépítetlen. Nem egy szépségfoltja a városnak. A Csipkeház miatt ez az utca is véleménye szerint 

látogatott, nemcsak a halasiak nézik ezt, hanem az idelátogatók is. A Kossuth utcán mennek 

keresztül a buszok. Azt gondolja, hogy ezzel a kérdéssel valamit kezdeniük kell. Ez egy jó megoldás 

lehet, ha ezt a verziót a képviselő-testület jóváhagyja.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Neki csak annyi a hozzászólása, hogy itt a felvezetésből, hogy Oroszországgal szembeni satöbbi 

szankciók. A legfrissebb hír, hogy nem kevés pénzt adtak az ukránoknak most, s az önkormányzatok 

meg adót akarnak emelni. Ha kevesebb pénzt vonna el az önkormányzatoktól az állam, akkor lehet, 

nem kellene adót emelni. Bár természetesen ő is egyetért a foghíjas, lerombolt és a városnak tényleg 

csúnya foltjai ezek az üres telkek. A tulajdonosoknak tényleg valamit kellene csinálni. Nem tudja, 

hogy jó-e ez az adóemelés, nem-e másképpen büntetésként, vagy valami más formában lehetne-e 

őket felszólítani, vagy sürgetni. Gondolja, hogy itt az építőanyagárak is lehet közrejátszanak, hogy 

megemelkedtek, s nincs pénz beépíteni. Nem tudja, hogy kik a tulajdonosok. Ő ebben látja, hogy 

azért ezt meg kellene gondolni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy a részletszabályozása ennek az ügynek lehetőséget biztosít arra, hogy egyébként 

nem egy éven belül be kell építeni, mert onnantól kezdve irgum-burgum, hanem ha az ember tényleg 

komolyan gondolja azt, hogy a tulajdonos fejleszt a területen és nem hagyja, hogy ott fák nőjenek 

harminc éve, akkor lehetőséget biztosít arra, hogy ugyanazt az adószintet fizesse, mint eddig.  

Ez inkább azokra vonatkozik, akik nem hajlandóak ilyen értelemben együttműködni. Azt gondolja, 

hogy a lehetőségek tárházából már nagyjából kifogytak. Próbáltak itt már a meglévő jogszabályi 

környezet alapján menni és ezeket a telkeket valamilyen formán beépítteteni, de nem sikerült, ezért 

javasolják, hogy ezt egyfajta településképrendezési eszközként tekintsék, s ne is adóemelésként, 

mert annak, aki egyébként normálisan használja, annak nem jelent pluszt. Annak jelent csak pluszt, 

aki szerinte nem úgy használ egy városképileg fontos területet, ahogyan azt kell. Ilyen értelemben 

ez inkább egy kényszerítő eszköz, mint adóemelés az ő olvasatában. 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Szerinte ezekbe az intézkedésekbe az uniós szankciós intézkedéseket teljesen felesleges volt 

belekeverni, mert az igen nagy valószínűséggel nem is úgy van. A másik dolog alapvetően a 

rendelettervezettel kapcsolatban, azt szeretné mondani, hogy annak ellenére, hogy a lakosság 

olyan pénzügyi, anyagi helyzetben van, hogy nem éppen barátságosnak látszik adót emelni, ennek 

ellenére városképi szempontból, ha már az adórendeletet felül kellett vizsgálni és hozzá kell nyúlni, 

ő feltétlenül egyetért vele, hogy telekadó emelésen keresztül próbálják meg kényszeríteni a 

telektulajdonosokat, hogy rendeltetésszerűen kezdjenek a telkükkel valamit. Amennyiben ezt anyagi 
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helyzetük nem engedi meg, akkor pedig értékesítsék. Ebből a városkép, a város kinézete, a városi 

polgárok utcai érzete, városi érzete lényegesen javul. Nem egy túlzott áremelés, illetve adóemelés, 

ő akár nagyobb adóemelést is el tudna képzelni, mert nem is olyan sok telket érint. Az önkormányzat 

ezzel a picit megnövekedett adóbevétellel nem nagyon lesz rózsásabb helyzetben. Inkább városképi 

jelentősége van. Ő támogatja az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a támogatását. Ő is azt gondolja, hogy inkább jelent ez városrendezési eszközt, mint 

adópolitikai eszközt, amivel bevételeket lehetne növelni. Nem számít ő sem arra, hogy érdemi 

bevételnövekedés lesz a telekadó frontján a következő évben, amennyiben ezt a képviselő-testület 

most jóváhagyja.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendelet megalkotásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2634   Száma: 22.11.24/1/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 



10 
 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Nem MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2634   Száma: 2022.11.24/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 30/2022. 

(XI.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 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 Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság és 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. Általános rendelkezése 

1. § 

 

Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el: 

a) Kommunális adó 

b) építményadó 

c) telekadó 

d) idegenforgalmi adó 

e) helyi iparűzési adó 

2. Kommunális adó 

2. § 

 

(1) Az adó mértéke az adó alapját képező adótárgyakra 5000,-Ft/év. 
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(2) Mentes az adó alól: 

a) a magánszemély tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 

b) szükséglakás, 

c) aki a szociális törvény alapján aktív korúak ellátását vagy időskorúak járadékát kapja, vagy 

aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális 

járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása. 

 

3. Építményadó 

3. § 

 

(1) Az adó alapja az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 

(2) Az adó mértéke 620,-Ft/m2/év. 

(3) Mentes az adó alól: 

a) a magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 

b) a magánszemély tulajdonában levő 1 db gépjárműtároló. 

 

4. Telekadó 

4. § 

 

(1) Az adó alapja az adóköteles telek m2 -ben meghatározott területe. 

(2) Az adó mértéke: 

a) épülettel, épületrésszel be nem épített, beépítésre szánt területen található belterületi telek 

esetében: 

aa) I. övezet 150 Ft/m2/év 

ab) II. övezet 15,-Ft/m2/év 

b) épülettel beépített belterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év, 

c) külterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során: 

a) I. övezet: a rendelet 1. mellékletben meghatározott területek 

b) II. övezet: I. övezetbe nem tartozó egyéb belterület 

(4) Az övezeti lehatárolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(5) Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét 

közcélú használatra bocsátja. 

(6) Mentes az adó megfizetése alól a belterületi telekkel rendelkező magánszemély adóalany, ha 

azt lakóépülettel beépíti, a végleges vagy jogerős építési engedély kiadásának vagy az egyszerű 

bejelentés megtételének napját követő félév első napjától a végleges vagy jogerős használatbavételi 

engedély megszerzéséig, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány 

kiállítása évének december 31. napjáig (továbbiakban együtt: végleges vagy jogerős 

használatbavételi engedély). A mentesség legfeljebb 4 évi időtartamra illeti meg az adóalanyt. A 

mentesség feltételeinek nem teljesülése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni. 

(7) A rendelet hatálybalépését követően beépített építési telek esetén a rendelet 4. § (2) bekezdés 

b) pontja szerint 0 Ft-os adómérték csak akkor alkalmazható, ha Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi 

Építési Szabályzat) szerinti megengedett legnagyobb beépíthetőség legalább 30 %-ban teljesült. A 

kedvezmény csak az övezeti előírásokban szereplő funkciónak megfelelően épült főépítmény 

megléte esetén, a végleges vagy jogerős használatbavételi engedélyt követő évtől alkalmazható. 

(8) Mentes a telekadó alól: 
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a) a Helyi Építési Szabályzat szerint beépítésre szánt területen lévő telek, melynek geometriai 

alakja épület elhelyezését nem teszi lehetővé, 

b) az a telek, melynek közterülettel vagy magánúttal közös határvonala az ingatlan-

nyilvántartási térkép alapján a 3,00 métert nem éri el, 

c) az a telek, melynek területét közművezeték vagy közműtárgy védőtávolsága oly módon 

érinti, hogy arra épület nem helyezhető el 

d) az a telek, amelyen a Helyi Építési Szabályzat, valamint az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) szerinti 

közművesítés nem áll rendelkezésre. 

(9) Az a telek, amelyen a rajta található építmény részben elbontásra kerül és ezáltal a beépítettség 

mértéke a telek megengedett legnagyobb beépíthetőségének 30 %-a alá csökken, a bontást követő 

félév első napjától adókötelessé válik. 

 

5. Idegenforgalmi adó 

5. § 

 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 

 

6. Helyi iparűzési adó 

6. § 

 

(1) Az adó mértéke az adóalap 1,9 %-a. 

(2) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási 

szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. 

(3) Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja 

az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és 

megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 

 

7. Záró rendelkezések 

7. § 

 

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet. 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
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módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően, amikor ilyen szolgáltatást vesz igénybe a pár, akkor valamekkora ellentételezést 

szoktak fizetni, kivéve abban a sávban, amikor ingyenes a lehetőség. Most a jövő évre vonatkozó 

díjszabást igazítják. Azt gondolja, hogy így, hogy hosszú évek óta nem volt bántva ez a költségtétel, 

időszerű ennek az emelése. Ezt tartalmazza most ez a rendelet.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2635   Száma: 22.11.24/2/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 
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Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2635   Száma: 2022.11.24/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 31/2022. 

(XI.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró 

Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 

2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.” 
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-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása és Alapító 

Okiratának módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően technikai jellegű módosításokról van szó, ezért Ügyvezető úr jelezte is, hogy vannak 

egyéb elfoglaltságai, ő nem tud körükben lenni, de természetesen támogatja, hogy ezeket a 

módosításokat átvezessék az alapító okiraton.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2636   Száma: 22.11.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2636   Száma: 2022.11.24/3/0/A/KT 

 

237/2022. Kth. 

A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása és Alapító Okiratának 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halas-T 

Vagyonhasznosító Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

Alapító okirat aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló díjazását 

jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2022. november 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője 

 

Határidő: azonnal 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Turisztikai irodára kötött hasznosítási szerződés megszüntetése a Vakáció Kft.-

vel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt az integrációval kapcsolatban meghozott döntés nyomán jönnek majd sorban az előterjesztések. 

Ez a mostani téma szól arról, hogy a városháza sarkán a volt utazási iroda, most turisztikai irodára 

kötöttek hasznosítási szerződést korábban a Vakáció Np. Kft.-vel. Ezt megszüntetik és az új 

integrált cégbe fogják bevinni január 1-jével ezt az irodát, s továbbra is turisztikai irodaként 

szeretnék üzemeltetni a jövőben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2637   Száma: 22.11.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2637   Száma: 2022.11.24/4/0/A/KT 

 

238/2022. Kth. 

A Turisztikai irodára kötött hasznosítási szerződés megszüntetése a Vakáció Kft-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napjával 

megszünteti a Kiskunhalas, 1 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti, a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratától balra lévő, sarki iroda 2 db helyiség 

(mellékelt alaprajz szerinti pirossal jelölt 0138 és 0139 számú iroda és öltöző, összesen 40,75 

m2 alapterületű) ingatlanra, a Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel 

2021. szeptember 01. napjától hatályos Hasznosítási szerződést és egyben jóváhagyja a 

megszüntető Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. 

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

mellékletekben lévő megszüntető Megállapodás (és esetleges módosításainak) aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Százszorszépföld Egyesület 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsi Máté Vakáció Kft. ügyvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Turisztikai iroda hasznosításba adása a Halasi Városmenedzser Kft. részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nincs különösebb kiegészítés. Az előzőekben elhangzott és az előző előterjesztésben 

megfogalmazottaknak a másik lába, amikor is az új cég részére átadják hasznosításba az irodát.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2638   Száma: 22.11.24/5/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2638   Száma: 2022.11.24/5/0/A/KT 

 

239/2022. Kth. 

A Turisztikai iroda hasznosításba adása a Halasi Városmenedzser Kft. részére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az átalakuló Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft., a Százszorszépföld 

Egyesület és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a Kiskunhalas, 1 hrsz-ú, természetben 

a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

főbejáratától balra lévő, sarki iroda 2 db helyiség (mellékelt alaprajz szerinti pirossal jelölt 

0138 és 0139 számú iroda és öltöző, összesen 40,75 m2 alapterületű) ingatlanra vonatkozó 

Hasznosítási szerződés megkötéséhez és egyben jóváhagyja a Hasznosítási szerződést a 

melléklet szerinti tartalommal. 

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

mellékletekben lévő szerződés (és esetleges módosításainak) aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 
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Halasi Városmenedzser Kft. leendő ügyvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nincs külön kiegészítés, itt is az integrált szervezet létrehozásához szükséges döntéseket hozzák 

meg.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2639   Száma: 22.11.24/6/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2639   Száma: 2022.11.24/6/0/A/KT 

 

240/2022. Kth. 

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

létrejött Hasznosítási szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Média és 

Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata által kötött 

Vagyonhasznosítási szerződés módosításhoz az 1. melléklet szerinti tartalommal 

 

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

Hasznosítási szerződés módosításának és a 2. mellékeltben lévő egységes szerkezetbe 

foglalt Hasznosítási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás a Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. szám alatti ingatlan 

használatához a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. részére (jogutód: Halasi Városmenedzser 

Kft. ) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyi kiegészítésük van, hogy menetközben megérkezett az MNV Zrt. (lásd: Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.) az állásfoglalásuk, amit beépítettek és új verzióban szerepel a képviselők előtt. 

Ez egyébként megengedő. Azt a tervüket, hogy integrálják a Kft.-be ezt a telephelyet, azt támogatja 

az a vélemény, amit az MNV Zrt.-től kaptak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2640   Száma: 22.11.24/7/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2640   Száma: 2022.11.24/7/0/A/KT 

 

241/2022. Kth. 

Hozzájárulás a Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. szám alatti ingatlan használatához a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft. részére (jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az átalakuló 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis 2023. január 01. napjától új nevén a Halasi 

Városmenedzser Nonprofit Kft. a Kiskunhalas, 4652 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Köztársaság u. 2. szám alatti ingatlant 2023. január 01. napjától használja. 

2. A Magyar Állam, mint tulajdonosi joggyakorló nevében eljáró vagyonkezelő Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. támogató nyilatkozatára tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul az átalakuló Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., 2023. 

január 01. napjától új néven a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata között, a Kiskunhalas, 4652 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Köztársaság u. 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában létrejövő ingyenes Hasznosítási 

szerződés megkötéséhez 2023. január 01. napi hatállyal. 

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

hogy az átadással kapcsolatban minden dokumentumot, szerződés, megállapodást és azok 
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esetleges módosításait aláírja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Múzeum igazgató 

Könyvtár igazgató 

HMK ügyvezető 

HVM leendő ügyvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel 

(jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) a Thorma János Múzeum Berki Galéria épülete, a 

Raktárbázisa és a Martonosi Pál Városi Könyvtár épületek vonatkozásában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nincs külön kiegészítés, itt a cím is beszédes. Továbbra is az integrációs döntéseket hozzák meg.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2641   Száma: 22.11.24/8/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:35  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2641   Száma: 2022.11.24/8/0/A/KT 

 

242/2022. Kth. 

Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel (jogutód: Halasi 

Városmenedzser Kft.) a Thorma János Múzeum Berki Galéria épülete, a Raktárbázisa és a 

Martonosi Pál Városi Könyvtár épületek vonatkozásában 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az átalakuló Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata között Hasznosítási szerződés megkötéséhez a melléklet 

szerinti tartalommal az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 
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a) Martonosi Pál Városi Könyvtár (6400. Kiskunhalas. Szövetség tér 11.), 4889 hrsz. 

b) Berki Galéria (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 21.) 4816 hrsz. 

c) Thorma János Múzeum Raktárbázis (6400 Kiskunhalas, Rekettye I. sz. iskola épülete) 

0466/2 hrsz. 

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

hogy az átadással kapcsolatban minden dokumentumot, szerződés, megállapodást és azok 

esetleges módosításait aláírja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Múzeum igazgató 

Könyvtár igazgató 

HMK ügyvezető 

HVM leendő ügyvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel 

(jogutód: Halasi Városmenedzser Kft.) a Hősök ligete 1/A alatti víztorony vonatkozásában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A legutóbbi alkalommal döntöttek a víztorony visszavételéről, most pedig a továbbadásáról fognak 

dönteni, amennyiben ezt támogatja a képviselő-testület.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  



28 
 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2642   Száma: 22.11.24/9/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2642   Száma: 2022.11.24/9/0/A/KT 

 

243/2022. Kth. 

Hasznosítási szerződés megkötése a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel (jogutód: Halasi 

Városmenedzser Kft.) a Hősök ligete 1/A. alatti víztorony vonatkozásában 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az átalakuló Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata között, Kiskunhalas, 4734 hrsz-ú, természetben a 

Kiskunhalas, Hősök ligete 1/A. alatti területre létrejövő Hasznosítási szerződés 

megkötéséhez, és ezzel együtt jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a Hasznosítási 

szerződést.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átadja az átalakuló Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.-nek az alábbi Bérleti 

szerződéseket, amelyekbe belép Bérbeadóként a Kft: 

a) DIGI Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.), 2 önálló szerződés 

b) Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 

c) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.)  

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

hogy az átadással kapcsolatban minden dokumentumot, szerződés, megállapodást és azok 

esetleges módosításait aláírja. 

 

Határidő: 2023. január 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

DIGI Kft. 

Magyar Telekom Nyrt. 

HMK ügyvezető 

HVM leendő ügyvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése közművelődési feladatokra a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel (jogutód: Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Továbbra is az integrációs döntéseket hozzák. Itt ugye közszolgáltatási szerződés, amit korábban 
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is a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-vel kötöttek meg és volt érvényben, kötik meg újra 

gyakorlatilag ezzel a céggel, s majdan lesz jogutód az új integrált cég.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2643   Száma: 22.11.24/10/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
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Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2643   Száma: 2022.11.24/10/0/A/KT 

 

244/2022. Kth. 

Közszolgáltatási szerződés megkötése közművelődési feladatokra a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft-vel (jogutód: Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és 

Kultúra Nonprofit Kft. – amelynek elnevezése 2023. január 01. napjától Halasi 

Városmenedzser Nonprofit Kft. – és Kiskunhalas Város Önkormányzata között, a 

Martonosi Pál Városi Könyvtár útján ellátott közfeladatok, valamint a Thorma János 

Múzeum útján ellátott közfeladatok átadására és ellátására kötött Közszolgáltatási 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés (és esetleges módosításai) aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Thorma János Múzeum igazgató 

Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató 

KIGSZ igazgató 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana el, ami itt a közeljövőt illeti, hogy alapvetően mindig a következő évről szoktak 

beszélni, amikor ilyen esetben igazgatási szünet elrendeléséről beszélnek, most azonban az 

energetikai helyzet kapcsán egy állami döntés született arról, hogy az állami hivatalok leállnak 

december 22-től január 8-ig és 9-e lesz januárban az első nap, amikor az állami hivatalok 

újraindulnak. A határidők állni fognak, tehát az ügyeket nem lehet intézni a kormányhivatalokban. 

Úgy logikus lépés az, hogy ők is itt az önkormányzati szinten meghozzák ugyanezt a döntést és 

párhuzamba állítsák a saját működésüket az állami szervek működésével, hiszen egyrészt ebben a 

hosszabb és hideg időszakban ők is tudnak megtakarításokat elérni majd az üzemeltetés 

felfüggesztésével. Illetve, ha nem működnek az állami hivatalok, akkor ők sem tudnak a saját 

munkájukban, a kellő minőségben és kapcsolatokban részt venni. Ilyen értelemben nem is indokolt 

az, hogy működtessék magukat. Most ez a döntés is bekerült ebbe az igazgatási szünet elrendelő 

határozati javaslatba. Hogy ez mit is jelent egyébként majd a hétköznapokban…Ügyeleti rendszert 

a normál igazgatási szünetekben is fenn szoktak tartani. Azt gondolja, hogy a szokásos téli, két 

ünnep közötti leállás ugyanúgy fog működni, mint szokott. Itt az egyedüli újdonság az lesz, hogy az 

újév utáni első hét is gyakorlatilag teljes leállásban fog megtörténni. Ezekben a napokban a 

közterület-felügyeletet és az anyakönyvet mindenképpen arra kérték, hogy ők azért egyfajta 

ügyeletet tartsanak. A többi részlege a hivatalnak feladatok függvényében és csak ilyen rövid 

tényleg határozottan csak a feladatokra indokoltan lesz nyitva. Úgyhogy teljes mértékű és újra 

működőképes hivatallal pedig majd akkor január 9-től találkozhatnak az érdeklődők és az ügyet 

intézni kívánók. Reméli, hogy ezt így mindenki megérti és elfogadja, hogy ebben a mostani 

helyzetben így járnak el. Természetesen akkor, hogyha majd ezt most a képviselő-testület is 

jóváhagyja. Körülbelül ennyi, ami elmondható erről a kérdésről.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az igazgatási szünet elrendelésének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2644   Száma: 22.11.24/11/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2644   Száma: 2022.11.24/11/0/A/KT 

 

245/2022. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kormány a különleges jogállású 

szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a közterület-felügyelet esetében 

igazgatási szünetet rendel el a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra, vagyis 2022. december 22. – 2023. január 

06. napjáig. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkarendjében július 24., 25., 26., 27., 28., valamint 

december 27., 28., 29., napokra igazgatási szünetet rendel el. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére 

az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2023. december 31-ig folyamatosan 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag szokásos előterjesztés, de azt gondolja, hogy hasznos, hiszen ez egyfajta 

iránymutatást ad mindannyiuknak, hogy mikor, melyik témákkal fognak foglalkozni. nyilván ebben 

a felsorolásban csak azok az előterjesztés javaslatok szerepelnek, amelyekről tudják, hogy minden 

évben akár törvényi kötelmek, akár a saját szabályaik által előterjesztésre kerülnek adott 

hónapban. Ennél valószínűleg több lesz az, amit adott alkalmakkor megtárgyalnak. de ezek majd 

menetközben érkeznek. Ugyanaz a menetrend látszik a munkatervben, ami az idei évben is volt, 

hogy a nyári két hónapban, július-augusztusban nincs, illetve decemberben nincs munkaterv 

szerinti képviselő-testületi ülés. Ennyi még, ami talán fontos és kiemelendő.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2645   Száma: 22.11.24/12/0/A/KT 
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Ideje: 2022 november 24 13:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2645   Száma: 2022.11.24/12/0/A/KT 

 

246/2022. Kth. 

A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja 

meg 2023. évi munkatervét. 
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Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

osztályvezetők, csoportvezetők 

jegyző, aljegyző 

önkormányzati képviselők 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyi kiegészítést tenne, hogy az elmúlt időszakban külső céggel végeztetik ezt a kötelező 

feladatukat. Igyekeznek olyan témákat megjelölni, amelyek izgalmasak és olyanok lehetnek, 

amelyekben a belső ellenőrzés munkája során feltárhat hiányosságot, vagy vélelmezhető, hogy 

magasabb a kockázat. Ezeket a területeket próbálják meg átvizsgáltatni. A tavalyi évben is ez 

megtörtént és erről a jelentést is megkapták. Azt gondolja, hogy mindig van olyan, amiből tudnak 

építkezni. Itt a következő évi terv szerepel most a képviselők előtt. Bízik benne, hogy ezt a jól 

működő ellenőri tevékenységet fenn tudják tartani majd a következő évek során is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2646   Száma: 22.11.24/13/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 
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Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2646   Száma: 2022.11.24/13/0/A/KT 

 

247/2022. Kth. 

Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei belső ellenőrzése megbízási 

szerződés útján kerüljön megvalósításra. 

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

ellenőrrel az 1. melléklet szerinti tartalommal kötendő megbízási szerződés és annak 

esetleges módosításainak aláírására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
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Határidő: 2023. január 1. 

Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi Ellenőrzési Terve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag ugyanazok a paraméterek. Az iménti felvezetője ide gyakorlatilag ide is érvényes. Itt 

pedig már tettenérhetőek a konkrét vizsgálatok, hogy mi is az, amit szeretnének ellenőrizni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2647   Száma: 22.11.24/14/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2647   Száma: 2022.11.24/14/0/A/KT 

 

248/2022. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi Ellenőrzési Terve 

 

H a t á r o z a t  

 

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

alapul véve Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évi Ellenőrzési Tervét az 1. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a 2023. évi 

Ellenőrzési Terv és annak esetleges módosításainak aláírására, és szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

 

Határidő: 2023. január 1. 

Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  



40 
 

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közfoglalkoztatási programok indítása 2023 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szokásos előterjesztésnek mondható ez is. Minden évben dönteniük kell arról, hogy részt vesznek-

e a közfoglalkoztatási programban. Ami elmondható, csökkenő a létszám. Minden évben csak a 

feltöltöttség szintjéig engednek újabb keretet indítani a következő években. Azt gondolja, hogy a 

városfenntartási munkák tekintetében nagyon fontos ez a program, úgyhogy jó az, ha részt vesznek 

benne.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közfoglalkoztatási programok jövő évi indításának 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2648   Száma: 22.11.24/15/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2648   Száma: 2022.11.24/15/0/A/KT 

 

249/2022. Kth. 

Közfoglalkoztatási programok indítása 2023 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja, a 2023.03.01-2024.02.29 közötti időszakban 

megvalósítani tervezett járási közfoglalkoztatási program indítását, hozzájárulását adja a 

programterv (2022/03/0306/0001) benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 1.500.000 Ft önerőt biztosít a tervezett 

közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti programok 

megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat 

folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket (esetleges módosításokat) megkösse. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyedi támogatási kérelem benyújtása a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat épületének felújítása, oktató (előadó) terem kialakítása érdekében 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy tízmillió forintos keretösszegre lehet esélyük, ha ezt a támogatási kérelmüket jóváhagyják. 

Akkor valóban a Tó utcai ingatlanegyüttesben fognak tudni egy kis felújítást eszközölni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2649   Száma: 22.11.24/16/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2649   Száma: 2022.11.24/16/0/A/KT 

 

250/2022. Kth. 

Egyedi támogatási kérelem benyújtása a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

épületének felújítása, oktató (előadó) terem kialakítása érdekében 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag támogatja a fejezeti 

kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V.5.) BM rendeletben 

meghatározott feltételeknek megfelelően a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által 

használt volt iroda épületének felújítására benyújtott pályázatot (egyedi támogatási kérelmet). 

 

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

1. pontban rögzített egyedi támogatási kérelem benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye, megállapodásokat megkösse, dokumentumokat (esetleges módosításokat) aláírja. 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervének 

felülvizsgálata  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy törvényi kötelezettségük, hogy ezt a tervüket évente felülvizsgálják. Gyakorlatilag ennek 

keretében szakembert bíztak meg, aki ezt a felülvizsgálatot „elkövette” és megvizsgálta a 

dokumentumaikat, hogy megfelelnek-e a törvényi rendszernek. Gyakorlatilag azt a választ kapták, 

hogy rendben vannak. Feltétele ennek a tervnek a megléte arra is, ha esetleg vis maior történik a 

városban, csak akkor kapnak ebből a keretből támogatást, ha rendben vannak ezek a tervek. 

Úgyhogy fontos, hogy itt naprakész dokumentumai legyenek az önkormányzatnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2650   Száma: 22.11.24/17/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2650   Száma: 2022.11.24/17/0/A/KT 

 

251/2022. Kth. 

Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Aqua Vállalkozás 2022-es 

szakértői nyilatkozatát Kiskunhalas Város 2021-ben aktualizált Helyi Belvízvédekezési és 

Vízkárelhárítási Tervére vonatkozóan. 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Csatlakozás "Magyarország legszebb konyhakertje" program 2023. évi 

fordulójához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az elmúlt hét-nyolc évben, amióta ez a program elindult, rendszeres résztvevői és komoly csapat 

foglalkozik azzal, hogy ez a program működőképes legyen. Ezúton is köszöni nekik a munkát és 

mindenkinek, aki részt vesz benne egyébként, hiszen nagyon szép konyhakerteket és nagyon 

csodálatos terményeket látnak, amikor a szüret szombati reggelén ezek bemutatásra kerülnek. 

Mindenkit csak arra tud buzdítani, hogyha van egy kis lehetősége, kertje, akkor szálljon be és 

neveljen saját növényeket és szálljon be ő is a konyhakert programba. Amelyet bízik benne, hogy 

támogat újra a képviselő-testület, hogy részt vegyenek a következő évi kiírásban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a programhoz való csatlakozás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2651   Száma: 22.11.24/18/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2651   Száma: 2022.11.24/18/0/A/KT 

 

252/2022. Kth. 

Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2023. évi fordulójához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván „Magyarország 

legszebb konyhakertje” program 2023. évi fordulójához. 

2. A Képviselő-testület egyetért a szándéknyilatkozat aláírásával, valamint felhatalmazza 

Fülöp Róbert polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a győztesek 

díjazására minimum 120.000 Ft-ot biztosít a 2023. évi költségvetésből. 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú " Helyi és térségi turizmusfejlesztés" című 

pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztés készítője Dervaderics-Kurucz Brigitta nem tud körükben lenni, de igyekeznek 

válaszolni a kérdésekre, amennyiben lesznek. Itt ugye elindult már a TOP Plusz kiírás, két nyertes 

pályázaton túlvannak, ez lehet a harmadik pályázatuk itt a következő uniós ciklusban. Alapvetően 

ebben a pályázatban a Sóstói szabadidőpark és az ottani szabadidős tevékenységek fejlesztését 

próbálnák megcélozni, például futókört a tó körül, de magának a parkerdőnek a létesítményeit is 

felújítani. Tehát Sóstóra költenék ezeket a forrásokat, amelyeket most megcéloznak ennek a 

pályázatnak a keretében.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2652   Száma: 22.11.24/19/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 13:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2652   Száma: 2022.11.24/19/0/A/KT 

 

253/2022. Kth. 

A TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra 

benyújtandó támogatási kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete hozzájárul, hogy a Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Kft. a TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra legfeljebb 665 millió forint összegig pályázatot 

nyújtson be, az ügyvezető a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi 

megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel aláírja, 

amennyiben a projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. 

 

 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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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 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 

Önkormányzat által alapított alapítványok 2021-2022. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló 

fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy saját szabályuk, ami azt írja elő, hogy minden a futó, európai uniós, vagy hazai forrásból 

megvalósuló pályázataikat mutassák be a képviselő-testület előtt, annak okán, hogy a 

fenntartásban lévő pályázataikról se felejtkezzenek el és tudják azt, hogy milyen feladataik és 

kötelezettségeik vannak akár még ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban, illetve egy jó összképet 

tud adni arról, hogyan is tudtak teljesíteni a pályázatokon az elmúlt időszakban. Ő azt gondolja, 

hogy ez egy jó hosszú beszámoló, s aki végigolvasta, az azt láthatta, hogy sok pályázaton vesznek 

részt, s sok forrást sikerül elhozniuk. Tehát azt gondolja, érdemes ezt nézegetni és átrágni és 

belekukkantani, hogy milyen fejlesztések valósultak meg, vagy vannak folyamatban a városban. Ez 

egy jó áttekintést tud adni erről ez az előterjesztés, s ennek a mellékletei.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Ahogy Polgármester úr is mondta, végigolvasta, tényleg sok minden van, nagyon sok pénz, ami 

megérkezett a városba, s különböző dolgokra ráforgatták. A 4.pontnál a Sáros utca, Zerge utca, 

Harangos tér felújítása. Ez nemcsak az Erzsébet királyné téri hatvan lakás felújítása volt, vagy ez 

a tényleg a Sáros, Zerge utca, Harangos tér is?  
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Volt itt a 9. pont. Csipke Gyógyfürdő. Ezek szerint, ha jól értelmezi, a tervdokumentáció elkészítése, 

szaktanácsadás, satöbbi erre ment el 500 millió Ft.  

Szintén a fenntartási időszakban, a 27. pont, ott is megjelenik még a stranddal kapcsolatban. Itt is, 

hogy a Csipke Gyógy- és Élményfürdő építési engedélyezési terveit, és megszereztük az építési 

engedélyt. Ha hallotta valaki a híreket, a Kiskőrösi Fürdő kapott 15 milliárd Ft-ot. Egyáltalán mi 

lesz az ő fürdőjükkel? Ennyit pénzt már ráköltöttek itt, ahogy olvassa itt ezeket, akkor valamit 

tudjanak róla. Köszöni szépen.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az első kérdésre az a válasz, hogy a TOP-os rehabilitációs pályázatnak része volt 55 lakásos 

Erzsébet királyné téri felújítás, valamint 9 önkormányzati bérlakás felújítása is ezekben az 

utcákban. Ez egy valós történet, ezeket a házakat felújították. Megtörtént. Szerinte ez ennyi, 

különösebb extrát, vagy többet nem tudna elmondani.  

A gyógyfürdő fejlesztése azért két pontban van, mert ez két külön pályázati azonosítóval rendelkező, 

vagy támogatási szerződéssel rendelkező ügy. Kezdené a 27-sel, mert az eleje. Ott ugye arra kaptak 

forrást és feladatot, hogy engedélyes tervszintig, illetve az engedélyeket megszerezve tudták zárni 

azt a mérföldkövet, tehát azt a szerződést, s ezt meg is csinálták. Megvannak az engedélyes terveik, 

megvannak az építési engedélyek, tudtak menni tovább. Ez a 9-es pedig arról szól, hogy az 

engedélyes terveket töltsék fel műszaki tartalommal, valójában kiviteli tervek készüljenek el. Ez 

most az utolsó csavarig megvan, készen vannak a kiviteli tervekkel, a tervellenőrzéssel is kész 

vannak. Túlvannak az országos új tervellenőrzésen is, tehát a projekt halad a maga útján. Másfajta 

utat járnak be, mint egy ilyen kiskőrösi támogatási rendszer, de azt gondolja, hogy az ő útjuk talán 

egy fokkal jobb. Azért gondolja, hogy jobb, mert ha ott most ki van mondva, hogy 15 milliárd Ft-

ot kapnak, ez oké, örülnek neki nyilván és boldog emberek, ő is az lenne a helyükben. Náluk nincs 

kimondva így összeg. Ő azért boldog, hogy nincs kimondva, mert ha ki lett volna mondva akkor, 

amikor az első támogatási szerződést aláírták volna, az a pénz a negyedére nem lenne ma elég, 

mint ami egyébként itt most a tervekben szerepel. Az ő verziójuk arról szól, hogy lesz egy feltételes 

közbeszerzés, s annak a folyományaként kapnak támogatást. Annyit, amennyi szükséges ahhoz, 

hogy a szerződést végre lehessen hajtani. Szerinte ez egy jobb konstrukció. Ami ugyan nem mondat 

ki számokat velük, de szerinte nincs is értelme számokról beszélgetni ma. Ami egy évvel ezelőtt igaz 

volt, az ma már nem az. Január 1-jén már megint nem lesz az. Azt tudja mondani, hogy az ügy 

halad a maga útján. Nagyon bízik benne, hogy hamarosan ezt a feltételes közbeszerzést el tudják 

indítani. Az államon belül is átszervezések zajlanak. A BMSK (lásd: Beruházási, Műszaki 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) volt korábban az a szervezet, aki azt az állami 

feladatot, hogy a 700 millió Ft-os nettó összegűnél nagyobb állami, vagy önkormányzati 

beruházásokat bonyolítsa és támogassa, ők végezték, most ezt a szervezetet átszervezik, ez némi 

lassulást okozhat abban, hogy ezt a közbeszerzést lefolytassák. Azon vannak, hogy minél hamarabb 

megindulhasson, mert gyakorlatilag tényleg ott tartanak, hogy a dokumentáció, az alátámasztás 

már kész van teljesen ahhoz, hogy a következő szintre léphessenek, s a közbeszerzést lefolytassák. 

Onnantól pedig egy lépés lesz az, hogy ezt aláírják és elindulhasson a kivitelezés.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Ha már a fürdőfejlesztés ilyen konkrétan szóba került, s egy picit elidőztek vele, mellette. Szeretné 

megkérdezni, hogy legalább tervezési szinten a tölgyfák ügye rendeződött-e, vagy mi a helyzet vele?  

Köszöni szépen.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

A kérdésre az az egyértelmű válasz, hogy a tölgyfák a költözéssel vannak betervezve. Így van. Nem 

tud mit mondani, ez most a válasz. Ennyiben tud reagálni rá. Ez most a tervek között a műszaki 

tartalommal szereplő megoldás.  

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2653   Száma: 22.11.24/20/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 
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2653   Száma: 2022.11.24/20/0/A/KT 

 

 

254/2022. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által 

alapított alapítványok 2021-2022. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló fejlesztési 

pályázatairól szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat, az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló 

gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított alapítványok 2021-2022. évi uniós 

és hazai forrásból megvalósuló pályázatairól szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta, fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag a tevékenységi körök nem változtak itt a tavalyi évhez képest, ugyanazokat a 

feladatait végzi a kistérségi társulás munkaszervezete, illetve a szociális szolgáltató központ. Ennek 

a beszámolóját láthatja a képviselő-testület.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Csak annyit szeretne hozzászólni, kérdezni, hogy ezek a hátralékok, nem olyan nagy összegek, 

százezer forint alattiak. Miből jön össze, hogy ezt elengedik? Többe kerül a végrehajtás, mint a 

behajtandó pénz. Ez miből tevődik össze?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy tudja, de van itt a körükben olyan, aki szakértő, s pontosan tudja, hogy amikor a családok 

kiköltöznek a Családok Átmeneti Otthonából, akkor az utolsó térítési díjakat már nem annyira 

szeretik rendezni. Onnantól kezdve önálló életre kelnek a valóságban is, s előszeretettel maradnak 

ott olyankor ilyen fennmaradó kis összegek. Többnyire ez, de meg fogja kérni Juhász György 

képviselőtársát, hogy talán akkor egy kicsit mélyebben ismertesse velük ezt a problémát.  

 

Juhász György képviselő: 

 

Tulajdonképpen Polgármester úr elmondta a lényegét. Annyi, hogy ezek az összegek nem egy-egy 

családhoz kötődnek, hanem egy tömbbe szokták negyedévente, félévente, ha kevesebb van, akár 

nagyobb időintervallumban. Hiszen egy kis lehetőséget is adjanak, hátha valaki meggondolja. Volt 

már ilyen egyébként, ugyancsak egy esetben, de ezek több családot jelentenek. Családonként ezek 

tíz-húszezer forintos hátralékok, s ezek adódnak így össze, de a dolognak a lényege pedig ez, hogy 

utólag kell fizetni, s utólag nem mindenki. 

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Juhász György képviselő úrtól szeretné kérdezni, hogy mennyire sikeresek ezek a végrehajtások? 

Sikerül-e ezeket az összegeket behajtani?  

 

Juhász György képviselő: 

 

Most még mindig az előző kérdés. Ezek az összegek olyan alacsony összegűek, hogy nem éri meg 

őket behajtani. Erről szólnak tulajdonképpen ezek az előterjesztések, hogy százezer forint alatti 

kisösszegű tartozásoknál van az a lehetőség, mivel a behajtási költsége olyan magas lenne, ezért 

inkább megkérik a fenntartót, hogy törölje ezeket a tartozásokat. Nem is lenne igazán értelme, s 

nem is tudnák miből. Örülnek annak, ha valaki tulajdonképpen meg tudja oldani a saját életét, a 

saját problémáit önerőből, nem szorul gondoskodásra, akkor ezzel már ne terheljék. Tényleg ezek 

kisösszegűek. Csak egy-egy összeg azért tűnhet nagyobbnak, mert több család tartozása adódik 

össze, s egy összegben szokták.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2654   Száma: 22.11.24/21/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2654   Száma: 2022.11.24/21/0/A/KT 
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255/2022. Kth. 

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2022. december 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Móróné Darányi Lili polgármesteri titkárság ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit mondana a módosításról, hogy itt külön meg volt jelölve, hogy a könyvtár, a múzeum és a 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. volt a delegáló szerv. Most integrálják ezeket az önálló 

szervezeteket, így ezek a létszámok összeolvadnak. Ezt a módosítást vezetik át a szabályzaton ezzel 

a mostani szavazással, illetve előterjesztéssel.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 
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#: 2655   Száma: 22.11.24/22/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2655   Száma: 2022.11.24/22/0/A/KT 

 

256/2022. Kth. 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja jelen határozat 1. mellékletében 

foglalt tartalommal a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 
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módosítását, valamint a 2. mellékletben egységes szerkezetbe foglalt Kiskunhalasi Települési 

Értéktár Bizottság Működési Szabályzatát és felhatalmazza a Polgármestert ezek aláírására.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Thorma János Múzeum, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság elnöke 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja  

Halasi Csipke Közalapítvány, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja  

Pásztortűz Egyesület, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Juhász Gábor közművelődési referens 

Halasi Városmenedzser Kft. leendő ügyvezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi működéséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Juhász Gábor készítette az előterjesztést, ő most nem tud körükben lenni, de igyekeznek válaszolni 

a kérdésekre. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Ebben a beszámolóban van itt a vége felé egy javaslat. A bizottságukban erről már beszéltek. Erről 

szeretné kérdezni Polgármester urat, hogy esetleg valami támogatást tud-e, vagy valami lehetőség 

van-e ebben az értékkönyv kiadásában.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igen, itt a helyi értéktár bizottság egy Kiskunhalasi helyi értékek című könyv kiadására tett 

javaslatot, hiszen mostanra már az értékeik, amelyeket ők megvizsgáltak és bevettek a rendszerbe, 

ez a kétszázat közelíti, vagy már meg is haladja. Tehát ez már egy komoly merítés. Javaslatuk 

szerint érdemes lenne ezt könyvben megjeleníteni. Különböző verziókat is tagol maga a 

beszámolóban elnök úr. Azt tudja mondani, hogy a jövő évi költségvetés megalkotásakor 

figyelemmel lesznek erre a javaslatra. Tart tőle, hogy a jövő évük önerőből nem valószínű, hogy 

erről fog szólni, hogy könyvet adjanak ki, sokkal inkább, hogy a fűtésük és az energiájuk rendben 

legyen, közvilágításuk korszerűsödjön, napelemeik települjenek. A jövő évben, 2023-ban 4 millió 

Ft-ért inkább tenne egy óvodára még napelemtáblákat, minthogy könyvet adjanak ki az értékeikről. 

Az értékeik 2024-ben is azok lesznek. Sokkal inkább támadná pályázati forrásból a 

könyvkiadásának a lehetőségét. Ha ilyennel találkoznak szembe, akkor mindenképpen be fognak 

rá adni pályázatot. Meglátják, hogy fog alakulni a költségvetésük, de azt gondolja, a jövő évi 

költségvetésük sokkal inkább lesz egy ilyen energetikus központú, vagy energetikai szempontból 

felépített, mintsem kulturális módon kialakított. Nagyjából ezt tudja rá válaszolni. 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2656   Száma: 22.11.24/23/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     

2656   Száma: 2022.11.24/23/0/A/KT 

 

257/2022. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi működéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 

Bizottság működéséről szóló 2022. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél elnök, Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szokásos technikai.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2657   Száma: 22.11.24/24/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 

 

     



62 
 

2657   Száma: 2022.11.24/24/0/A/KT 

 

258/2022. 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. november havi beszámolót.  

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Szepesvári Szabolcs főigazgató:  

 

Nagy öröm számára, hogy két év COVID után újra találkozhatnak és személyes jelenléttel is 

beszámolhat a kiskunhalasi kórház elmúlt évének munkájáról. Annál is inkább, mert az elmúlt két-

három évben nagyon komoly fejlődésen ment keresztül a kórházuk, amire minden munkatársa 

nevében nagyon büszke. Reméli, hogy a betegeik is azt gondolják róla, megéri ezt a sok munkát 

belefektetni.  

Kezdjék ott, hogy 2021. január 2-a, szilveszter után, a kórház vezetése első körben kapta meg a 

munkatársakkal Kecskeméten a vakcinákat. Természetesen ez nemcsak azért volt, hogy piárt 

csináljanak a vakcinának. A mai napig azt gondolja, hogy a védőoltásoknak több haszna van, mint 

amekkora kockázata. Ezzel szemben nagyon sok álhír, rémhír, áltudományos valóságnak látszó 

dolog is megjelent. Ugye itt a hétvégén volt ez, hogy a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház 

oltópontján megkapták. Azt gondolták, ez majd segít abban, hogy ez az év ne csak a járványról 

szóljon, de hát azért a 2021-et még mindig a COVID uralta. De milyen betegforgalmi adataik 

voltak a 2021-es évben? Lényegében az ágyszámuk az nem változott. Továbbra is 535 aktív ágyuk 

van, 485 aktív és 17 szakmában 50 ágyon pedig mozgásszervi rehabilitációt látnak el. Ehhez kapták 

a 150 ágy mobil járványkórházat, ami az átlagfinanszírozásba természetesen nem számított bele 

ez a 150 ágy. Utófinanszírozásba pedig több-kevesebb sikerrel sikerült a forrásokat bevonni, nem 
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100 %-on. A fekvőbeteg-ellátási területük átlagosan 113.000 fő, de a legtöbb szakmában ez 

nagyobb, 130 ezer fő körüli az átlag, a nagy szakmákban. Fertőzőellátásban megyei 

felvevőterülettel, reumatológiában pedig a fél megye területét látják el.  

A fekvőbeteg adataik azért érdekesek, mert a 2021-es év már arról is szólt, hogy megpróbálnak 

visszaállni arra a COVID előtti normál betegellátásra, ami még a 2021-es évben nagyon sok 

kívánnivalót hagyott maga után, hiszen a COVID ellátása a humánerőforrásukat nagyon kivonta 

az ellátásból. Ehhez képest 2021-ben 16 ezer fő fekvő mellett 1200 beteget láttak el a mobil 

járványkórházban. Az ápolási napjuk éves szinten 77 ezer volt, az átlagos ápolási idő pedig elég 

alacsony, 4,63, ami a korábbi 5,22 és 4,85 átlagos ápolási napot is csökkentette. Amire igazándiból 

felhívná a figyelmet, az a case-mix indexe a kórháznak, ami 1 fölé emelkedett. Ugye ez eddig soha 

nem fordult elő. A case-mix index, Skribanek doktor tudja, hogy miről beszél, a többieknek meg 

nagyon gyorsan elmondja. Az esetek bonyolultsági fokát meghatározó mutató. Hogy milyen nagy 

műszerigényű, milyen bonyolultságú, milyen felkészültséget igénylő komplex beavatkozások 

történnek. Az 1 feletti kórházak általában megyei intézmények és egyetemek köré, aki ezt a case-

mix indexet el tudja érni. Nagyon büszke rá, hogy ezt 2021-ben már sikerült 1 fölé vinni, a 2020-

asuk is már egész jól megközelítette. NEAK (lásd: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) 

finanszírozás tekintetében azért ez egy furcsa év, mert ugye átlagfinanszírozás volt egész évben, s 

így önmagában a szám nem is mond sokat, de közel 10 milliárd Ft-os költségvetése lett a háznak 

2021-re, ami 2022-ben ezt már jócskán meghaladja. A 2023-as költségvetésüket ennek a 2-2,5-

szörösére tervezték. A járóbeteg-ellátás vonatkozásában megpróbálták utolérni magukat. A 2018-

as teljes békeév 511.000 beteg ellátását és akármennyire is azt mondják, hogy nem elérhető a 

kórház, hosszúak a várólisták, nincsenek szakrendelések satöbbi, azok, akik viszont műtöttek, 

nagyon megfeszített erővel, 534.000 betegellátást végeztek, ami egyedül a 2019-es évben volt 

magasabb, 543.000 fő. Kezd visszaállni a járóbeteg-ellátásban a békeidőre. 2022-ben ez már 

egyértelműen látszik, hogy elérték azt a teljesítményt. 

Az alapdíjváltozásban 2017. óta sincsen változás. Mind fekvőben, mind járóban, mind krónikusban 

ugyanazokkal az alapdíjakkal finanszírozódik a kórház. A 2021-es évet még mindig a COVID elleni 

küzdelem határozta meg, a delta variáns uralta az évet. A kórházi kezelésre szorulók kockázata 

120 %-kal csökkent. Az intenzív osztály ellátása is csökkent, a halálozás kockázata 

pedig…Bocsánat, 120 %-kal magasabb volt a deltával, mint az eredeti törzzsel, az omikronnál 

csökkent lényegesen. A delta nagyon komoly kihívásokat jelentett a második, harmadik hullámban. 

Oltópontokat kellett működtetni. Ennek az összeszervezését és a folyamatos koordinációját Kósa 

főorvosnő végezte. Hála istennek ennek megfelelően be is került a járvány elleni védekezés egyik 

legkiemelkedőbb vezetőjeként az 50.000 oltás beadása után azon díjazottak körébe, amit a Szent 

Imre Kórházban adtak át Budapesten.  

2020-2021-ben számos szakmai vezetést újítottak meg a kórházban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 

új osztályvezető főorvosok érkeztek. Velük sok szakmában felkészült szakorvosok és most fiatal 

rezidensek is egyre többen vannak a kórházukban. Itt bemutatná az új főorvosokat: 

Aneszteziológia- Intenzív terápiás osztály vezetője: Lovas András főorvos úr, s Orbán Ágnes 

főorvosnő az aneszteziológiai profilnak a vezetője lett. A traumatológia, ortopédia és kézsebészet 

osztálynak a vezetője: Pintér Sándor tanár úr. Az urológia vezetője úgy, hogy a nyugdíjba vonuló 

kollégák természetesen továbbfoglalkoztatottként minden támogatást megadnak az új 

osztályvezetőnek. Az urológián belül is Molnár Sándor tanár úr lett az új főorvos, Holman tanár 

úr természetesen a kórházukban elérhető, s főállású dolgozójuk. A szülészet, nőgyógyászati 

osztályuk vezetője Sári Tamás főorvos úr. 2021-ben sikerült elérni azt, hogy az akkori EMMI és 

Kásler miniszter úr endometriózis szintre emelte a nőgyógyászati részlegüket, aminek a megbízott 

vezetője Nógrády Miklós kollégájuk. A Reumatológia és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályukat 

http://www.neak.gov.hu/
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Kovács Attila professzor úr vezeti, a Psychiátriai Osztályukat Szendi István tanár úr, a 

kórházhygiéniájukat pedig Oszlánczi Gábor főorvos úr. Ami betegellátó osztályként itt nem került 

feltüntetésre, de azt gondolja, hogy nagyon fontos, hogy Páka Gábor főorvos úr főállású 

osztályvezetőként a kórbonctanuknak és a kórszövettani ellátásuknak az erősítője. Ez többek között 

azért is nagy öröm számukra, nemcsak a személyes jó kapcsolat miatt, hanem ő is azok közé 

tartozik, aki egy európai szövettani tudományos fokozattal bíró, Angliából hazacsábított kolléga.  

A szülészet-nőgyógyászatuk az egyik legdinamikusabban fejlődő osztályuk. A Magyar 

Kórházszövetségnek a tavalyi évi pályázatán a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 

kiírásában a családbarát kórházi innovációk járvány idején díjat nyerte el a szülészet-

nőgyógyászat Sári főorvos úrral az élen. Ebben óriási szerepe van annak, hogy a Kiskunhalason 

szülök, szültem facebook csoport most már ötezer fő fölé emelkedett. Ha a hölgyek, akik esetleg 

benne vannak, őt szakértőként beengedték a csoportba, de nagyon jó egy kicsit szörfözni a 

facebookon és ott csupa pozitív megerősítést olvasni arról, hogy a kollégáik milyen magas 

színvonalon és tényleg családbarát módon látják el a hozzájuk forduló terhes kismamákat, az 

újszülötteket, koraszülötteket. Mind a gyermekosztály, mind a szülészet-nőgyógyászat, mind a 

neonatológia közös sikere.   

Kiemelné a stroke-neurológiájukat, akinek nem új osztályvezetője van, viszont Balog István főorvos 

úr vezetésével a stroke-neurológia kettes progresszivitású szintre emelkedett. A 2020-as lezárások 

kapcsán alakították ki az új osztályt, az 5. emeletről a 8. emeletre lett felköltöztetve. Ott egy új 

stroke őrző kialakítására is sor került. Emellett fejfájás ambulancia, logopédia, neuroszonográfia 

került bevezetésre. Idén júniusban a Magyar Stroke Társaság XVI. Kongresszusán Balog főorvos 

úr vehette át az Angels platina fokozatú díját, ami egy nemzetközi minősítési rendszer. Három évvel 

ezelőtt jelentkezett be a kórház és a stroke-neurológia abba, hogy ezt a megmérettetést nagyon 

szigorú adatszolgáltatással, európai szabvány szerint teljesíteni fogják. A nagy stroke centrumok 

mind benne vannak. Ez alapaján az idei évben büszkén mondhatja el, hogy az ország második 

legerősebb stroke-neurológiája működik Kiskunhalason. Egy gyémánt fokozat az az első, a platina 

fokozat a második, s tíz aranyfokozatot osztanak ki a harmadik helyen. Az első kettő külön ki van 

emelve. Előző évben aranyfokozatú volt. Balog főorvos úgy hozta haza a díjat, hogy jövőre gyémánt 

fokozatuk lesz. Bízik benne és a kórház vezetésétől minden támogatásra számíthatnak, hogy ezt 

teljesíteni is tudják, hiszen ez az egyik legnagyobb probléma és rokkantsággal járó betegségnek 

egy nagyon profi, korszerű és proaktív ellátását takarja tulajdonképpen.  

2021-ben rendezték meg a Richter Egészségvárost, ami az akkori 8,7 millió Ft az ország második 

legnagyobb bevétele volt, amit hálásan köszönnek a támogató lakosságnak. Ehhez az kellett, hogy 

kijöjjenek az emberek, s részt vegyenek ezen a programon, aminek természetesen megvan az 

egészségügyi hozadéka, hiszen szűrővizsgálatokon, oktatáson, s egy közös gyönyörű napos idős 

napot tölthettek el együtt. Természetesen a Richternek is köszönetet kell mondani, hiszen ezt azért 

folyamatosan fenntartani, működtetni és félévente négy-öt helyszínen megrendezni minden évben -

Kiskunhalas már második alkalommal került be a Richter Egészégváros rendezői közé-, ez egy 

hatalmas kihívás a Richter részéről is.  

Aztán vége lett a harmadik hullámnak, aminek főleg a dolgozóik nagyon örültek. A Jerusalema 

tánckihívást a mai napig meg lehet nézni a YouTube-on, amibe nagyon sok kórházi dolgozó vett 

részt. Őszintén köszönti mindenkinek, nemcsak az ebben résztvevőknek, hanem akik előtte a 

betegellátásban is részt vettek, hogy ilyen tartósan, hosszan, nagy leterhelés mellett ennek a 

teljesen új kihívásnak nagyon magas színvonalon meg tudtak felelni.  

2021. augusztusban átadásra kerültek a MESZK díjak, a Bács-Kiskun Megyéért Közösségi Díjat a 

Semmelweis Kórház gyógytornászai vehették át. Ez is egy olyan aktívan fejlődő munkacsoport, 

számos új kollégával, aki nagyon sok szakmában, nemcsak ortopédiában, traumatológiában, a 
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COVID-ban, a belgyógyászati, kardiológiai, reumatológiai rehabilitációs területre érkező 

betegeiknek is nagyon sokat tudnak hozzátenni a gyógyulásukhoz.  

Volt egy jótékonysági est Miklósa Erikával és Balázs Jánossal, aminek a bevételét az Életünk A 

Gyermekünk Alapítványnak ajánlottak fel. Itt egymillió forintot adományoztak a művészek és a 

lakosság a kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztálya számára. Nagyon komoly összefogás 

szükséges folyamatosan ahhoz, hogy érezni lehessen azt a társadalmi megbecsülést, ami a 

kollégáikat előre viszi. Minden egyes ilyen alkalom erre egy jó megerősítés.  

A tavalyi évet a COVID mellett azzal is töltötték, hogy bevezették az ISO minősítést. Eddig 

egyetlenegy menedzsment sem mert nekiugrani ennek a feladatnak. Hihetetlen nagy munkával jár, 

hogy egy külső auditon egy ekkora szervezetet az ember át tudjon vinni. Minden munkatársának 

nagyon köszöni, aki ebben aktívan részt vett. 2022-ben a második auditjuk is teljesen sikeres volt 

most egy hónappal ezelőtt. Az alapítványuk is folyamatosan egyre nagyobb bevételekre tett szert. 

Most már több, mint kétmillió forint jött be az 1 %-os felajánlásokból. Amikor 2017-ben átvették a 

kórházat, akkor az egész éves alapítványi bevétel egymillió forint körül mozgott, ez most már olyan 

20 millió Ft körül van egyébként. Ennek a 10 %-a az 1 %, de ismerve azt, hogy milyen költséges az 

egészségügy és főleg a fejlesztések, 20 millió Ft így olvad el a kórházban egyébként. A Jobb műszer 

kevesebb szenvedés Alapítvány beszerzéseit láthatják itt. Coagucheck, infúziós pumpa, 

urodinámiás készülék, ez egy nagyon komoly előrelépés volt. Az altatógépekhez gázmodulok, a 

betegeik és a kollégáik komfortérzetét javító bútorbeszerzések, vizsgálóágyak, kezelőágyak. Új 

szakrendelőket is indítottak a 2021-2022. évben.  

Kiskunhalas Város Egészségügyéért kitüntetésben részesült Kocsis Anita a kardiológiai osztályuk 

osztályvezető főnővére, Ördögh Csaba orvosigazgató úr, kollégája és jóbarátja, s Illés Ágnes házi 

gyermekorvos. Molnár Ági pedig az év ápolója lett 2021-ben. Mégegyszer köszöni a képviselő-

testületnek az ő nevükben is ezt a megtiszteltetést, amit joggal érdemeltek ki egyébként, azt 

gondolja, mind a négyen. Névadójuk mellszobrát avatták fel, ami Vajgel Pál alkotása a 

Semmelweis Nap alkalmából. Itt még Svébis főigazgató úr helyezi el a koszorút a Semmelweis 

mellszobron. Ez az első emeletükön lett elhelyezve. Terveikben van az, hogy a kórház bejáratánál 

kialakított járda két oldalára meghatározó volt kórházi orvosok kültéri mellszobrait szeretnék 

elhelyezni. 

Kiskőrös Város Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért díjban részesült Csóti Imre főorvos úr. Ő 

a kiskőrösi sebészeti szakrendelőjüket vezeti. Sokáig ő volt a műtővezető főorvosuk, előtte pedig 

traumatológusként dolgozott a kórházban, de a mai napig aktívan részt vesz az ellátásban. Mivel 

a kiskőrösi rendelő a kiskunhalasi kórház fenntartásában és működtetésében van, így nagyon 

büszkék arra, hogy más város is elismeri a dolgozóikat.  

2021. október 26-án Batthyány-Strattmann László születésnapja alkalmából miniszteri 

elismeréseket vehettek át a kollégák. Pro Sanitate díjban Pintér Sándor tanár úr részesült 

jómagával, miniszteri elismerő oklevélben pedig a kiemelkedő szakmai tevékenységük 

elismeréseként Balázsik főorvosnő a csecsemő-, gyermekosztály vezetője, Balog István főorvos úr, 

Ördögh Csaba orvosigazgató úr, Petrovics Máté az üzemeltetési igazgatójuk és Tan Éva a vezető 

műtősnőjük részesült. 

Néhány szám a beszerzésekből: Vis maior forrásból a legnagyobb beszerzésük a liftek teljes cseréje 

volt, mind a régi kórházépületben, amibe most a pszichiátriát visszaköltöztetve alakították ki, az 

ételszállító liftjük cseréje, a felnőtt fertőző épületének a cseréje megtörtént, egy új mammográf 

beszerzése, laborhűtő, a konyha hőlégkeveréses sütőjének a felújítása és új beszerzése. 

Gyermekdiabétesz pályázatuk is sikeres volt. Összességében nem részletezné. Nagyon sok eszközt 

sikerült a kórházba hála istennek az elmúlt évben mindenféle pályázati forrás és OKFŐ-s (lásd: 

Országos Kórházi Főigazgatóság) forrás kapcsán hozni. Sikeres EFOP pályázatuk volt. Abban az 
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egyik legnagyobb előrelépés, hogy a negatív nyomás terápia rendelkezésre áll most már a 

sebkezelés, a krónikus sebek ellátásában a betegeik részére. Ezzel nagyon jó tapasztalata van mind 

a sebészeknek, mind a traumatológusoknak. EFOP pályázatban közel százmillió forint 

eszközfejlesztést hajtottak végre a 2021-es évben. A Humanitás Szociális Alapítványnak 2 millió 

Ft-os támogatása történt meg. Saját forrásból is fejlesztettek természetesen, valamint az Operatív 

Törzs által jóváhagyott beszerzések egy nagyon komoly szakmai előrelépést jelentettek. Így például 

a jelenlegi intenzív osztályuknak a PICO monitorrendszerrétől kezdve a folyamatos dialízis 

lehetőség biztosításán keresztül, a beteghűtő, az újraélesztett betegek testhőjének pontos 

beállításához csomó olyan korszerű eszköz került a kórházba, ami a XXI. századi betegellátás 

nélkülözhetetlen részét kell, hogy képezze. Ezt természetesen a kollégái a mindennapokban 

folyamatosan, mivel rendelkezésre áll, használják is.  

A COVID19 kapcsán beszerzett és átadott OKFŐ-s eszközök listáját látják. Tulajdonképpen, ha az 

összes pályázatot és minden beszerzést összeadnak, akkor ez közel 2 milliárd Ft-os összeget tesz ki 

2021-ben. Ekkora értékben sikerült eszközfejlesztést végrehajtani a kiskunhalasi kórházban. 

Nagyon bízik benne, hogy ez töretlenül így is fog maradni és továbbra is magas színvonalon, 

mindig egyre komolyabb terveket és célokat kitűzve fognak tudni betegellátást biztosítani 

Kiskunhalas városának és a térség összes betegének.  

Azzal köszönné meg a megtisztelő figyelmet, hogy Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért díjat 

vehettek át a tavalyi év miatt Rideg elnök úrtól. Úgyhogy nem ő, nem a menedzsment, hanem a 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház minden dolgozóját díjazták ezzel. Köszöni a megtisztelő 

figyelmüket.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik Főigazgató úrnak a beszámolót. S akkor visszatérnek a keretekhez. 

 

-----Kérdések----- 

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Először szeretné köszönteni Szepesvári doktorurat körükben. Köszöni szépen az emberfeletti 

munkájukat. Lenne egy kérdéskör, ami elég kellemetlen a COVID-dal kapcsolatban. Olyan kérdése 

lenne, hogy a COVID alatt volt-e olyan kórházi dolgozó, aki megtagadta a COVID oltás felvételét, 

emiatt elveszítette a munkáját, s hogy azóta visszakerült-e. Köszöni.  

 

Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Igen, volt olyan kórházi dolgozó, de nagyon elenyésző számban. Egy-két dolgozójuk közös 

megegyezéssel ezért eltávozott a kórházból. Tulajdonképpen egy 900 fős szervezetnél ez a két-

három ember, ezért azt gondolja, azt kell kiemelni, hogy 897 olyan dolgozójuk van, aki ezt 

komolyan vette, felvette, túlélte és egyetlen kórházi dolgozójuk nem halt meg COVID-ban, bár volt 

olyan, akinek intenzív osztályon hosszú ideig küzdöttek az életéért. A COVID 2020-as márciusi 

indításánál azt mondta akkor a menedzsmentnek, hogy olyan szigorú eljárásrendet és belső 

szabályozást fognak alkalmazni, még akkor nem tudták, hogy mobil járványkórház is lesz, hogy a 

kórházi dolgozóik azt érezzék, nagyobb védelemben vannak bent a kórházban, mintha elmennek a 

TESCO-ba vásárolni. Ezért mindent meg is tettek. Így utólag elmondhatja, hogy az benne volt a 

levegőben, ha elveszít kórházi dolgozót, akkor nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy ezt az 
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intézményt vezesse. Ezt a menedzsmenttel akkor meg is beszélték. Azt gondolja, hogy ez a 

menedzsment felelőssége, hogy olyan szabályokat alkosson, ami betartható és be is tartják, s ami 

működik. Ebben nagyon sokan vettek részt, intenzíves, kórházhigiénés, infektológus, építész 

kollégák. Valójában az, hogy milyen zsiliprendszert alakítanak ki egy közel ötven évvel ezelőtt 

felépített kórházban, ami megfelel egy ilyen helyzetnek, ez egy iszonyat komoly kihívás. A felnőtt 

fertőző épületük, amire ő azt mondja, s a mai napig azt mondja, hogy le kellene bontani, besózni a 

helyét, mint Karthagot és valami újat csinálni helyette, ennek ellenére nagyon kicsi pénzzel pozitív 

nyomású zöld zónát alakítottak ki a dolgozóiknak. Egy folyamatos olyan befúvás volt, elszívás volt, 

amit sok kórház nem tett meg, s nem azért, azt gondolja, mert volt rá pénz, hanem mert nem 

gondoltak rá. Itt nem magát szeretné fényezni, hanem azt a munkacsoportot, akikkel olyan egy 

hullámhosszon tudnak gondolkodni, mert ehhez műszaki emberek kellenek, mert ők nem értenek 

hozzá. Csak azt tudja elmondani, hogy mi a cél. Nemcsak a COVID járvány ideje alatt érzi azt, 

hogy ez egy olyan munkaközösség, ami kialakult a kiskunhalasi kórházban, mind a műszaki háttér 

részéről, mind ugye a kirakatban lévő orvosok, ápolók részéről, ami olyan értéket képvisel, hogy 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a csapatot egyben tudják tartani.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Főigazgató úrnak gratulál, a kollégáinak is a feszített munkához. Azt hiszi, hogy a kitüntetések és 

a különböző elismerések, amelyekről beszélnek, ez a közösség megérdemelte. A számokat érintette, 

a NEAK finanszírozás 2018-2021 szinte megduplázódott. A COVID is hozzájárult. Kapott ő is sok 

emailt, írást a lakosságtól, a dolgozóktól, hogy az adományok. Megmozdult a város. Ami pénzben 

jelent meg, az követhető volt. Az összes kórházdolgozó megérdemli, hogy valamit kapjon. A COVID 

kórházat elviszik innen? Megszűnne? Mi a helyzet ezzel a továbbiakban? Lehet, hogy elfelejtik a 

COVID-ot. Többen is üzentek, hogy kérdezze meg, az önkormányzat is adott arra egyszer egy ilyen 

rendkívüli hozzájárulást, azt hiszi, hogy 10 millió Ft-ot szavaztak meg. 

 

Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Az első a társadalmi összefogás. Óriási társadalmi összefogás volt a kórház mögött, ami 

természetesen nem követhető úgy, hogy számszerűleg azt mondja az ember, hogy ennyi-ennyi pénz 

volt. A legkomolyabb, amit szerinte a térség nyújtott feléjük, a dolgozók felé nyújtott jószándék 

mindenféle formája. Nem volt olyan hétvége, hogy valaki ne akart volna főzni. 2020. végére olyan 

komoly igényként merült fel a különböző társadalmi csoportok részéről, hogy hosszabb volt az 

előjegyzésük egy szombati főzésre, mint egy csípőprotézis műtétre, s komoly logisztikát kellett mögé 

tenni, hogy ki, mikor, mit és hogyan, s hogy juttatják be a dolgozóiknak . Természetesen emellett 

sok tárgyi eszköz, de elsősorban a dolgozók komfortérzetét fokozó tárgyi eszköz, italautomata, 

kávéfőző gépek kerültek adományozásra. Mindent hálásan köszönnek a feléjük pozitívan forduló 

lakosságnak. Ez egy nagyon jó érzés volt, reméli, hogy nem fog kimenni teljesen a divatból.  

A parkkal kapcsolatos, ha majd meg lehet szüntetni az egyelőre meg nem szüntethető konténert, 

akkor érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni. COVID előtt az volt az elképzelés, s ott a lámpák és a 

padok elkészültek, hogy az egy normális, virágos rész lesz, s a padok közé lesznek szépen sorban 

felállítva a mellszobrok, jobbról-balról. Ebből kettő elkészült, egy folyamatban van. Reméli, hogy 

a jövő év már fog olyan körülményeket hozni, hogy ezt is megvalósíthassák. 

Hogy mi lesz a COVID kórházzal? Ez biztos, hogy nem rajta múlik. Megmondja őszintén, nem 

tudja. Neki voltak javaslatai, s voltak is, hogy mit lehetne egy mobil járványkórházként eddig 

üzemeltetett intézménnyel csinálni. A legokosabb dolog az volna, ha egy országos SKILL-labort 
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csinálnának belőle a négy egyetem fenntartásában. Egy olyan oktatóhelyszínt, hiszen a 

zsiliprendszerektől kezdve minden ki van alakítva, ami egyébként, ha várhatólag az elkövetkezendő 

évtized az a járványok kora lesz, akkor biztos, hogy szükséges fenntartani azt a tudást, amit sajnos 

sok intézményben a mai napig nem sajátítottak el. Ők úgy engedtek be dolgozót, hogy a 

zsilipgyakorlatokat szakoktató által vizsgáztatva kellett tudnia. Ha azt mondta a szakoktatója rá, 

hogy alkalmas rá, akár saját, akár vezényelt dolgozó volt, onnantól kezdve engedték be a vörös 

zónába. Volt, hogy két-három napig semmi mást nem csináltak az idevezényelt dolgozókkal, csak 

tanították őket.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni szépen. 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Főigazgató úr, a közösségi oldalakon, a médiafelületeken is megerősítik azt, amit itt a beszámolót 

hallhatták, egyre jobb és nagyon jó az a munkahelyi közösség, amely náluk tud működni. Azt 

gondolják, hogy házon belülről is kapnak visszaigazolást erről, anyakönyvvezetőik nagyon 

leterheltek amiatt néha, hogy a születési anyakönyvi kivonatokat itt helyben kell kiállítani, ami 

nemcsak kiskunhalasiak születését jelenti, hanem sok tíz, de az is lehet, hogy többszáz kilométerről 

is jönnek ide édesanyák, hogy itt születhessen meg a kiskunhalasi kórházban, az itt megszervezett 

szakmai csapat kezei segítségével a gyermekük. Akár a munkahelyi küzdelmekben, akár a 

mindennapi küzdelmekben, feladatok és terheltség alatt álló munkatársainak a továbbiakban is jó 

munkát, eredményeket és amit mindannyiuknak kíván, egészséget. Köszönik szépen a munkájukat.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Főigazgató úrtól már megszokták az elmúlt években, hogy mindig rendkívül igényes prezentációval 

készül a képviselő-testület elé és ez most is így volt. Néhány éve külsőleg megújult a kórház. Itt a 

beszámolóból láthatták, hogy belül is történtek komoly fejlesztések a műszerek tekintetében, számos 

szakmai díjat nyertek el az ott dolgozók, s a főorvosi kar bemutatásánál láthatták, hogy számos, 

nem halasi szakember dolgozik most már a kórházban. Amiről azt gondolja, ha egy egyetemi 

klinikáról például valaki eljön ide Kiskunhalasra dolgozni, akkor az azt jelenti, hogy a halasi 

kórháznak van vonzereje. Ez egy komoly elismerés a kórháznak. A prezentáció legutolsó képe, amit 

Főigazgató úr is említett, hogy néhány hónappal ezelőtt a megyei közgyűlés Bács-Kiskun Megye 

Egészségügyéért díjat adományozott a kórház dolgozóinak, s itt kihangsúlyozza, hogy minden 

dolgozóé ez a díj, ez szimbólikus is, hiszen ez egy csapatmunka. Ehhez gratulál, ehhez is, s a többi 

elért eredményhez is. Minden dolgozónak eredményes munkát kíván és a hivatása gyakorlásában 

sok sikert kíván és jó egészséget a jövőben is.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy további hozzászólás nincs. Szerinte az utóbbi hozzászólásokat azt mindannyiuk 

nevében is meg tudja csak erősíteni, hogy hálás szívvel köszönik azt a munkát, amit végeztek a 

városért, a térségért, s azt kívánják, hogy legyen erejük és egészségük a jövőben is folytatni ezt a 

tevékenységet. Mellettük állnak azokban a harcokban, amelyekkel megküzdenek a 
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mindennapokban, s igyekeznek támogatni és segíteni őket. Köszönik szépen a beszámolót és jövőre 

folytatják, talán egy pár hónappal hamarabb. A 2022-es évvel egy kicsit elcsúsztak, ez az ő hibája 

is, ezért külön elnézést kér. Annak örül, hogy azért sikerült összehozniuk és tudtak beszélgetni a 

2021-es évről a kórház szemszögéből.  

Ezek után nem maradt más hátra, minthogy a beszámoló elfogadásáról döntsön a képviselő-

testület, így tehát szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2658   Száma: 22.11.24/25/0/A/KT 

Ideje: 2022 november 24 14:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 
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2658   Száma: 2022.11.24/25/0/A/KT 

 

259/2022. Kth. 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház 2021. évi beszámolóját és egyben megköszöni a kórháznak a 2021. évben végzett munkáját. 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Szepesvári Szabolcs Semmelweis Kórház főigazgatója, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 

1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez azt jelenti, hogy a mai napirendi pontjaik végére érkeztek. Köszöni mindenkinek a mai munkáját, 

s ha minden jól alakul, akkor elvileg a következő testületi ülésük már a 2023. januári lesz, ahogyan 

azt a munkatervben is meghatározták a mai napon. Lesz idejük talán egy kicsit pihenni is. Ez is 

majd azt gondolja, rájuk fér, s egy kicsit majd ünnepelni is. Mindenkinek jó ünneplést és pihenést 

kíván a következő napokra. Mindenkinek további szép napot kíván, viszontlátásra.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester           jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 (:Laskovicsné Terzics Edit :)     (: Várnai Iván :) 


