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Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. február 23-án megtartott nyílt üléséről 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20230223\2023 február 23 001.NAPLO 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

Ülés ideje: 2023.02.23.         13:37 

 

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. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 

 

(15 fő 100 %) 

 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda  jegyző 

Dr. Rékasi Cecília    aljegyző 

Czeglédi Edit    szociálpolitikai csoportvezető  

Tóth Péter     városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Móróné Darányi Lili   polgármesteri titkársági ügyintéző 

Molosné Szili Anett   titkársági ügyintéző 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Halas-T Kft. 

ügyvezetője 

Vincze Bálint Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezetője 

Dutkay Lóránt adócsoport vezetője 
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Juhász Gábor közművelődési referens 

Kiss Mónika Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának Kiskunhalasi 

Szervezete képviselője 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés 

határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyvhitelesítőnek felkéri dr. Bognárné Nagy Éva és Harkai Péter képviselőket.  

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  

Neki ezúton is gratulálnak, a díj átadására a Város Napja keretében fog megtörténni, oda 

várnak majd mindenkit sok szeretettel.  

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

(Napirend előtti képviselői felszólalásra igény nem érkezett.) 

 

1.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FOTNOSABB 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 

 

#: 2692   Száma: 23.02.23/0/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 13:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2692   Száma: 2023.02.23/0/0/A/KT 

 

25/2023. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 23-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 

1.  Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétele Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 
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3.  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi Költségvetéséről 

szóló rendelet tervezete  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

   

7.  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

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

szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Közszolgáltatási szerződés módosítása közművelődési feladatokra a 

Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

12.  A Halasi Városmenedzser Kft. beszámolója a Halasi Média és 

Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft., a Martonosi Pál Városi 

Könyvtár, valamint a Thorma János Múzeum 2022. évi szakmai 

tevékenységéről, illetve munkatervek jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

13.  A Halasi Városmenedzser Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas város 2023. évi rendezvényterve Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A Halasi Városgazda Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  A Halas-T Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A Jó-Trans Kft-vel kötött ingatlancsere előszerződés módosítása 

(Kiskunhalas, 126 hrsz., Kmeth S. u. 2.) 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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18.  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal kötött bérlőkijelölési jog 

alapításáról szóló megállapodás módosítást elfogadó határozat 

hatályon kívül helyezése  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

19.  A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési 

jog alapítása tárgyában kötött megállapodás módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítása 2023-as 

évben 

Fülöp Róbert 

polgármester 

21.  A Borotával és Kéleshalommal közös ebrendészeti megállapodás 

megkötése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi 

szervezete által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió 

Kiskunhalasi Csoportja által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központja által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

által használatba vett ingatlanról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt 

megvalósítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  Az RRF-1.1.2 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázati 

felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  Kiskunhalas város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és 

pótlásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  Kiskunhalas közvilágítási célú eszközeinek üzemeltetéséről szóló 

beszámoló 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  Intézmény átszervezési ütemterv módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

32.  Szándéknyilatkozat a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 

fenntartott óvodák és bölcsődék átszervezéséhez 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

33.  Óvodák működési körzetének módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 
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34.  Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, 

illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

35.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva 

tartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

36.  Megállapodás kötése a COOP-HALAS ZRT.-vel élelmiszerutalványok 

beváltására 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

37.  Köztemetésre megállapodás kötése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

38.  Beszámoló a polgármester 2022. II. félévében átruházott 

hatáskörben hozott határozatairól 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

39.  Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2022. II. félévben 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Hunyadi Péter 

ÜSZB elnök 

 

40.  Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 2022. II. 

félévében hozott döntéseiről 

dr. Skribanek 

Zoltán 

PKGTB elnök 

 

 

41.  Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai 

Bizottság átruházott hatáskörben 2022. II. félévében hozott 

döntéseiről 

Vincze Attila  

KKSHB elnök 

 

 

42.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet többletbevétele 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai jellegű az előterjesztés, itt a KIGSZ (lásd: Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete) többletbevételéről, 200.000 Ft-ról kell dönteniük, hogy felhasználhatják-e.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2693   Száma: 23.02.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 13:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 



9 
 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2693   Száma: 2023.02.23/1/0/A/KT 

 

26/2023. Kth. 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétele 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított bevételi – és 

kiadási főösszegének 200.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő 

költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásokra kívánja 

felhasználni. 

 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató KIGSZ 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt ugye novemberben fogadták el egységes szerkezetben az adórendeletüket, amikor 

kiegészítették a telekadó új verziójával. Az orvosoknak volt egy lehetőség arra, hogy 20 millió 

Ft-os adóalapig ne kelljen iparűzési adót fizetniük. Ezt a megyei törvényesség azt javasolta 

nekik, hogy vegyék ki belőle, mert magasabb szintű jogszabály rendezi ezt a kérdést, azonban 

nem rendezi ezt a kérdést. Ha meg akarják tartani ezt a kedvezményt, akkor vissza kell, hogy 

rakják bele. Azt gondolja, hogy meg akarják tartani, hiszen az orvosaikat is szeretnék itt tartani 
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a városban. Erről szól a módosítás. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2694   Száma: 23.02.23/2/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 13:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
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2694   Száma: 2023.02.23/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 2/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 30/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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. § 

A helyi adókról szóló 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű 

helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a 

háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben 

meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni. Ezen 

mentesség a tárgyév. január 01. napjától megilleti a háziorvos, védőnő vállalkozót.” 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Harmadik alkalommal kerül sor a 2022. évi költségvetés módosítására. Ebbe beépítésre került 

a polgármester által saját hatáskörben hozott 8., 9. és 10. módosítás, valamint a 211/2022. Kth. 

a hitelvisszafizetéséről szóló testületi döntés. Továbbá az alábbiak kerültek még beépítésre: Az 

ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás, melyet a HTKT-nak (lásd: Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás) támogatásként átadnak, ugyanez az ágazati és egészségügyi pótlék. Helyi 

iparűzési adóval kapcsolatos támogatás második részletét kapták meg októberben, valamint a 

REKI (lásd: rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése) támogatás. Az 

októberi felmérésbe a normatíva módosítások kerültek még bele, CNÖ (lásd: Kiskunhalas 

Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata) épületfelújításra kapott támogatás, valamint a 

folyamatban lévő pályázatokon belüli átcsoportosítások és a közös hivatal és a KIGSZ 

tekintetében történt módosítások.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2695   Száma: 23.02.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 13:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

 

     

2695   Száma: 2023.02.23/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 3/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

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

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

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontja alapján a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

 

„2. § 

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

a) Kiadási főösszegét: 9.556.749.718 Ft-ban 

b) költségvetési kiadások összegét: 9.420.802.449 Ft-ban 

c) Bevételi főösszegét: 9.556.749.718 Ft-ban 



14 
 

d) költségvetési bevételek összegét: 7.054.594.441 Ft-ban 

e) Költségvetési egyenleg (d-b) összegét: - 2.366.208.008 Ft-ban 

ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 1.013.771.741 Ft-ban 

eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:- 1.352.436.267 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

összegét 135.947.269 Ft-ban: 

a) működési célú finanszírozási kiadások: 89.124.741 Ft-ban 

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 46.822.528 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

finanszírozási célú kiadások együtt): - 2.502.155.277 Ft-ban 

a) összesített hiány működési célú: - 1.102.896.482 Ft-ban 

b) összesített hiány felhalmozási célú: -1.399.258.795 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

állapítja meg: 

a) Hiány belső finanszírozása: 2.502.155.277 Ft-ban 

aa) Maradvány működési célú igénybevétele: 442.417.608 Ft 

ab) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 2.059.737.669 Ft. 

b) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft 

ba) Hitelfelvétel működési célú:0 Ft 

bb) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft  

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

2.120.328.685 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

(1) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

(2) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

(3) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

(5) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

(6) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

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

(7) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 

25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

3. § 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi Költségvetéséről szóló 

rendelet tervezete 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A 2023. évi költségvetés megalkotásakor a feladatok hatékony, racionális ellátása volt a cél a 

működési kiadások realizálása mellett. Azzal együtt, hogy az eddigi támogatásaikat megtartsák, 

amelyeket tudnak nyújtani. A bevételeik tekintetében az állami támogatásoknál nagyjából 

hasonló összeget kapnak, mint tavalyi évben. Az emelkedés a tízezer fő feletti önkormányzatok 

energiaáremelkedés miatti támogatásából adódóan növekedett. Valamint a 

gyermekétkeztetésben résztvevők száma az előzetes felmérésben több, mint az előző évben. Az 

adóbevételeik, tavaly, a 2022-es évben 28 %-kal növekedtek, így ennek egy részét szintén 

bátrabban merték tervezni. A 2023-as évtől már az 1,9 %-kal kell számolni a vállalkozásoknak, 

de ez majd csak a jövő évben várhatóan ekkor fog érvényesülni, vagy láthatóan nagyobb 

összegben a költségvetésükben megjelenni. 

Viszont az állami támogatások szolidaritási hozzájárulás oldalán befizető lett Kiskunhalas. Itt 

egy 52 millió Ft, amit be kell fizetniük az államkasszába. Ez eddig ettől kevesebb összeg volt. 

Az egy főre eső adóerőképesség befolyásolja.  

Kiadásaik tekintetében a kötelező feladatok ellátása mellett a folyamatban lévő pályázataik 

megvalósítása került be a költségvetésbe. Kötelező feladataikat öt intézményükön keresztül, 

valamint gazdasági társaságokon keresztül látják el. A múzeum és könyvtár tekintetében január 

1-től a Halasi Városmenedzser Kft. látja el a feladatokat. 

Hitelt a költségvetésben nem terveztek. Tavalyi év során visszafizetésre került a még fennálló 

hiteltartozása az önkormányzatnak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyival egészítené ki Osztályvezető úr felvezetőjét, hogy két fő problémakör, ami 

meghatározza itt a 2023-as évben a költségvetést tervezési szakaszában, s valószínűleg a 

megvalósulásban is. Az egyik az energiaproblémák kezelése. Ez szerinte a kulcsprobléma, 

hiszen a másik ügyet véleménye szerint itt év elején kezelik. Ez pedig maga a bérek kezelése. Ők 

egy 15 %-os általános emelkedést terveztek bele. Persze ez nem minden esetben jelenti azt, hogy 

ennyivel nőttek az adott sorok, de ezeket a béremeléseket javasolták és vitték is végig ők is a 

legutóbbi testületi ülésen a tekintetben ezt a döntést. Ez okozza az egyik az egyik lábát és 

nehézséget, maga a bérek emelkedése. A másik pedig az energiaárak kiszámíthatatlansága. Volt 

egy előterjesztés, amiben tájékoztatást adtak arról, hogyan is állnak most ebben a helyzetben. 

Lassan el kell majd gondolkozniuk, hogyan fognak majd működni októbertől gáz tekintetben, 

illetve jövő januártól majd áram tekintetben. Ez nagyban befolyásolni fogja az év második felét, 

hogy egyáltalán milyen gázszerződést sikerül nyélbe ütniük, milyenek lesznek a körülmények. 

Ezek a paraméterek súlyos tíz-, akár százmilliókat is jelenthetnek egyik, vagy másik irányba, 

attól függően, hogy éppen milyen nagy döntések és milyen árak alakulgatnak ki a piacon. Az 

egyik eklatáns ilyen példa volt, amikor a Kurucon lévő óvodájuk fűtés- és melegvíz-előállítási 
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költsége az gyakorlatilag 8 millió Ft-ról 80 millió Ft-ra emelkedett. Ekkora változásokat azért 

nagyon nehéz lekezelni. Erre nem tud a költségvetésük és a saját jogú bevételeik olyan puffert 

és teret adni, amik könnyedén kezelhetővé teszik a helyzetet. Így tehát próbáltak olyan 

költségvetést letenni az asztalra, amely nagyon szigorú és visszafogott. Tényleg csak azokra a 

költségekre igyekeztek hangsúlyt fektetni, amelyek ezeket a célokat támogatják. A működésüket 

leginkább a kötelező feladatok működését és az energetikai megújulásukat, tehát ha vannak 

olyan területeke, s ezért nagyon jó az, hogy vannak még olyan pályázataik is, amelyek ebben 

támogatják őket. Lásd a „művháznak” a most aláírt energetikai pályázata. Ezen az úton kell 

menniük tovább, hogy minél inkább csökkentsék a működési kitettségüket, s igyekezni a 

legnagyobb mértékben a feladataikat ellátni. Túl sok és extra fejlesztések nincsenek 

pillanatnyilag ebben a csomagban. Maguk a pályázatok azok, amelyek lehetőséget arra, hogy 

komolyabb fejlesztéseket csináljanak, de lesz itt az élhető városból és a másik energetikai 

pályázatukból is lehetőség arra, hogy az idei évben beindítsanak olyan pályázatokat, amelyek 

azért látványosak lesznek a városban, illetve egy erős projekt azért lesz, ez a Kopolyai út 

felújítása. Remélik, ha a tervező végez a munkájával, akkor el lehet mondani majd azt, hogy 

egészen a temetőig. Pillanatnyilag a VP-s (lásd: Vidékfejlesztési Program) támogatott 

pályázatuk keretében a külterületi szakasz az, ami egyértelműen indítható már most, a 

belterületi szakaszt pedig hozzá fogják majd igazítani, ahogy a tervek elindultak. Ezt tehát 

tartalmazza most a költségvetés. Egyébiránt nagy fejlesztések nincsenek benne, saját erősök, de 

bízik abban, hogy akár ezt a, még a mai napon téma lesz a bölcsődei döntés is, hogy ezt is meg 

tudják majd úgy hozni, hogy nyertes pályázat alakulhat belőle és egy szép, új, s nagyon olcsón 

és jól működtethető intézmény hozható létre belőle. Nem gondolja azt, hogy egy könnyű év előtt 

állnak. Ha nem igyekeznek, akár a közvilágítási rendszerük korszerűsítésével, akkor a jövő év 

viszont nagyon-nagyon nehéz lesz. Mert ott, ha nem változik a nemzetközi környezet 

energiaárak tekintetében, akkor súlyosbodni fog az a nyomás, amit ők még ma nem is annyira 

éreznek, de már vannak olyan önkormányzatok, akiknek ez nagyon-nagyon komoly terheket 

jelent. Ők ugye kaptak erre támogatást is, az is segíti őket, hogy azokon a helyeken, ahol ez 

gond, ott át tudják hidalni a problémákat. Nem biztos, hogy erre számítani lehet hosszútávon. 

Arra kell törekedniük, hogy minél inkább gazdaságosabban és energiatakarékosan tudjanak a 

mindennapokban működni. Erre fogják helyezni a hangsúlyt az idei évben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Szemezgetve ezt a nem kis mennyiségű adatot, jegyzetelt belőle. A költségvetés, a városi óvodák 

…Maradt jócskán tartalék is erre az évre. Azért ehhez gratulálni kell, hogy így gazdálkodik a 

város. Olvassa, hogy a helyi adók 28 %-kal növekednek, remélik, ebben évben. Be is jön, vagy 

nem tudja, hogy ez honnan jön majd be. A kiadásukból és a bevételükből olyan 8 milliárd Ft, 

ott is marad egy valamennyi kis pénz. Hiányolja a sporttámogatást. Nem tudja, hogy valahol el 

van rejtve a civilek, vagy a sporttámogatásra sor. Ezt lehet, hogy ő átugrotta, vagy benne van 

a városi valamelyik egyesületbe.  

A Városgazda Zrt. és a Halasthermál Kft. együtt 388 millió Ft. Nem tudja, hogy elég-e együtt a 

két cégnek. Azt hiszi, hogy átgondolták a szakemberek. Remélik, hogy jó lesz. 

A járdaépítésnél lát még 4,8 millió Ft-ot, ami nem tudja, elég-e a lakosoknak, viszont ahol az 

önkormányzat tulajdona, vagy közterület a járda, ott eléggé gond van. A lakosok azért felújítják 

ezzel a támogatással, de ahol az önkormányzatnak kellene, játszóterek, vagy ilyen helyek, mint 

a Bajza utca, ahol még mindig, évek óta probléma ez a járdaépítés. Arra van-e valami eltárolva 
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a Városgazda Zrt-nél? Gondolja, hogy neki kellene ezt megcsinálni, csak nincs rá pénze.  

A zárt csatorna, ami neki a vesszőparipája. A Fazekas Mihály utcán úsznak a szennyben, de 

van máshol is ilyen esővíz probléma. Ott sincs külön megjegyezve, hogy mennyi pénzt adnak 

rá. Ott is a bérek nőnek, az anyagok drágulnak, a problémák azok meg szaporodnak. 2022-ben 

7,5 millió Ft volt, 2021-ben 15 millió Ft. Most mennyi? Azért itt emelni kellene, mert nagy 

gondok vannak ezekkel a zárt csatornákkal.  

A könyvvizsgálói jelentést olvasva, aki alátámasztja, hogy a tervezet jó. Ő úgy gondolja, hogy 

az ő hozzászólása kimerít mindent, amit ő, mint nem pénzügyi ember átolvasgatott.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

10 millió Ft-ot tartalmaz csapadékvízre, hogy a végéről kezdje. 

A járdaépítésnél úgy szokták, hogy elindítják ezzel a nagyjából 5 millió Ft-os kerettel a 

járdaépítési támogatási rendszerüket és amikor ez lemerül, akkor menet közben szoktak 

rápótolni, ha van igény rá. Azzal egyetért, hogy vannak olyan járdaszakaszok, amelyekre 

érdemes lesz még odafigyelni, amelyek önkormányzati, vagy állami intézmények előtt mennek. 

Ezekre igyekeznek tényleg pályázati forrásokat bevonni. Az élhető városban rengeteg 

közterületi járdaszakasz és burkolt felület fog megújulni. Ott az egy hatalmas lépés lesz előre 

ezen az úton. Bízik benne, hogy ezzel tudnak egy léptéket menni előre, s sok olyan területen, 

ahol most problémás a járda, ott ezt meg fogják tudni oldani.  

Maga, hogy az adóbevételeik hogyan fognak alakulni és mitől annyi amennyi. Osztályvezető úr 

említette ezt, hogy a tavalyi évben és az előtte lévő évben a kis-, középvállalkozások számára 1 

%-ossá csökkentette a helyi iparűzési adót a kormányzat. Ezt az intézkedést idén január 1-jétől 

megszüntették, tehát ezek az adóbevételek elvileg ide fognak befolyni. Ebben lehet egy kis 

időbeli csúszás. Lehet, hogy ennek valamekkora része át fog csúszni már 2024-re. Ezért is 

nagyon óvatosak itt a tervezésnél. Ő arra is számítana, hogy erősödni fognak gazdaságilag a 

2023-as évben. Alapozza ezt arra, hogy a vasútépítő cég Halasra fog érni és itt 180 napot 

meghaladóan fog munkát végezni. Ilyen módon be kell jelentkeznie iparűzési adóra. 

Napelemparkok vannak olyan állapotban, hogy gyakorlatilag le kell tenniük a napelemcellákat 

és rá lehet kötni a hálózatra. Azok is fognak tudni plusz adóbevételt generálni az 

önkormányzatnak. Reméli, hogy a most itt működő cégeik is tudnak még előrefelé lépni és jó 

évet csinálni a 2023-as évben. Egy-két nagyobb vállalkoznál járt itt az utóbbi hónapokban. Ő 

azt mondták, hogy nekik a 2023-as év gyakorlatilag le van fedve munkával. Nem tűnt úgy, hogy 

különösebben izgulnának. Biztos benne, hogy az energiahelyzetből fakadóan lesznek olyan 

vállalkozások, akik nehézségekbe ütköznek és náluk nem biztos, hogy ugyanolyan jó évre lehet 

számítani, de ő összességében véve merné azt gondolni, hogy azt a szintet, amit a tavalyi évben 

tudtak realizálni, az betervezhető az idei évi bevételsorba. Ez történt meg egyébként a 

költségvetés tervezésekor, tehát a tavalyi tényszámot merték beírni. Az iparűzési adóról 

érdemes beszélgetniük, mert a többi adónemük viszonylag kisebb mértékben tud hozzájárulni a 

költségvetéshez. Itt pedig azt a tendenciát követik már évek óta, hogy kellően visszafogottak a 

tervezéskor, s amikor év végén esetleg úgy alakul, hogy jobban lesznek a számok, akkor pedig 

a következő évet meg lehet támogatni, s maradványként át lehet vinni ezt a következő gazdasági 

évre. Ez rendre mindegyik időszakban jól működött és nem is szeretne ezzel a hagyománnyal 

szakítani.  

Körülbelül ennyi volt. Maradt még ki valami?  

Sport-, és civiltámogatásra ugyanazt az összeget, mint ami a tavalyi évben volt, azt 

bennehagyták. Ez 5 millió Ft-ot jelent vegyesen. Majd látják, ha úgy alakul, hogy az igények 

erősek és lesz lehetőségük, akkor esetleg csinálnak második kört az év második felében. 

Jellemzően úgy szokták ezt, hogy márciusban a költségvetés elfogadásakor kipályáztatják ezt a 

teljes összeget. Ha úgy alakul, akkor szeptemberben, vagy októberben lehet csinálni még egy 
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kört. Ezt majd a helyzet hozza. Szerinte nagyjából érintették azokat a területeket, amelyeket 

Képviselő úr felhozott, úgyhogy lépnek tovább.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Ő is átolvasta. Azt látja benne, hogy ez a költségvetés egy energia-, és inflációválságálló 

költségvetés. Úgyhogy gratulál a költségvetést előkészítőknek, illetve megalkotóknak, hiszen 

stabilan hozza azokat a számokat az emelkedett energiaköltségek ellenére, ami a tavalyi 

esztendőben volt. Így ahogy Polgármester úr is említette, benne van a civileknek és a sportnak 

az 5 millió Ft-os támogatása. A Városgazda Zrt.-nek is szerinte kellő mennyiségű összeg került, 

illetve az újjáalakult Halasi Városmenedzser Kft.-nek is, a stúdiónak, csipkének. Tehát aki 

elolvasta, az azért látja, tényleg a járdaszakasz is benne van. Annyi kiegészítést tenne még az 

egészhez, hogy Harkai képviselő úr kérdezte, hogy kevés a járda, az élhető programban, ha jól 

számolta össze, közel három kilométer új járda fog megépülni. Úgyhogy reméli, hogy tényleg 

ahogy említette, ez egy válságálló költségvetés lesz mind a bevételi, illetve a kiadási oldalakat 

összhangba hozza. Köszöni szépen mégegyszer a hivatal dolgozóinak az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik szépen. Nyugodtak akkor lesznek, ha egy év múlva az utolsó módosításon is túlvannak 

és az látszik, hogy jól végrehajtható volt. Itt az idei évben azért nagyon-nagyon óvatosnak kell 

lenniük minden egyes lépésüknél és tételnél és módosításnál. Visszafogottak lesznek, azt tudja 

ígérni.  

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Neki egy kérdése lenne. Említette Polgármester úr a 10 millió Ft-os keretet a csapadékvíz 

javítással kapcsolatban, hogy ez az összeg, van-e úgy felmérés, hogy hány utcára lesz elegendő?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy nagyon jó kérdés.  

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Márcsak azért kérdezi, mert hozzá is több megkeresés jött ezzel kapcsolatban panaszként. 

Tudja, hogy keretek közé vannak szorítva az összeg tekintetében. Van-e erre valamilyen 

kimutatás, hogy hány utcára elegendő ez az összeg?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azért nehéz erre egzakt választ adni, mert különbözőek a problémák. Egyik helyen gyökeret kell 

vágni, a másikon a homokot kell kimosni belőle, csatornaszemeket tisztítani, s ezek mind-mind 

különböző mértékű munkák és különböző mértékben viszik az erőforrást. Ő nem tudja 

megmondani azt, hogy ez átlagosan hány méternyi csapadékvízcsatorna karbantartására lesz 

elegendő 2023-ban. Vezérigazgató úr érkezni fog a következő napirendekben. Majd 

megkérdezik tőle, ő mit gondol, mekkora mennyiséget lehet ebből a forrásból megoldani. Az a 

baj, hogy elég drágák itt a gépidők. Tehát, amikor nekiállnak és egy-egy utcát alaposan 

megoldanak és megpróbálnak kitakarítani, akkor ez rendesen „eszi” a forrásokat. Ha jól 

emlékszik, azt említette neki, hogy 30.000 Ft-os óránkénti gépdíjjal működik az egyik hatékony 
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eszköz. Nagyjából ilyen összegekkel kell számolni. Ez maga csak a gépköltség, ezen felül még 

van élőerőigény is. S nem ez pusztán, mert ebből ki lehetne számolni azt, hogy egy óra alatt ez 

a gép meg tudni csinálni öt métert és elosztani harmincezerrel a tízmilliót és kijönne az, hogy 

a teljes rendszert meg lehet csinálni, de ez nem ennyire egyszerű sajnos. Azt tudja mondani, 

hogy nyilván igyekeznek. Az, hogy hova megy a segítség. Ahol bejelentés van, ahol neuralgikus 

pontok vannak, nyilván ezeket a forrópontokat kell leginkább kezelni. Ő azt tudja javasolni, 

hogy mindig, amikor ilyen helyzet van, akkor akár itt a náluk lévő bejelentő oldalon, akár 

közvetlenül a Városgazda Zrt. munkatársainál jelentkezve meg kell mutatni a problémát. Akkor 

ha látják, hogy van gond, s mekkora, akkor tudják priorizálva erre a listára feltenni a problémát 

és segíteni rajta.  

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Megpróbálja csak röviden összefoglalni, ami megfordult a fejében. Objektívan szeretné 

megközelíteni ezt a költségvetést. Szerinte, hogy mindent kiálló költségvetés, olyan nincs. Sok 

költségvetést látott már. Olyat is, ami jó volt, év végére teljesült, olyat is, ami rossz volt, ami 

nem teljesült, de hogy mindent kiáll egy költségvetés, ahhoz annyira ki kellene nyitni az ollót a 

kiadás rovására és a bevétel javára, hogy akkor nem működtetnék semmilyen intézményüket. 

Szerinte objektívan közelítsék meg ezt inkább. Azért nem tud erről mit mondani, erről a 2023-

as tervezetről, mert zárójelben a jó isten a megmondhatója, hogy teljesülni fog, vagy nem, rajtuk 

kívülálló okok miatt. Ha jól van tervezve, akkor sem biztosak abban, hogy az év végén boldogan 

fognak itt ülni az asztal körül. Ebben a tekintetben szavazzanak erről a költségvetésről és 

bízzanak benne, hogy teljesülni fog az év végére.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem tud vele vitatkozni. Túl sok olyan külső tényező van, ami mostanában nagyságrendileg 

akadályokat tud görgetni egy-egy ilyen költségvetés elé és egy-egy gazdálkodás elé. Ki vannak 

téve ezeknek a passzátszeleknek sajnos, ezt lehet mondani.  

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

képviselők szavazatát. A sorrend is fontos.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2696   Száma: 23.02.23/4/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 
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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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2696   Száma: 2023.02.23/4/0/A/KT 

 

27/2023. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2024-2026. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

 

H a t á r o z a t  

 

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

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2024-2026. évekre vonatkozó adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Másodikként a rendelet elfogadásáról kérdezi a képviselő-testület tagjait.  

 

Szavazás eredménye 



21 
 

 

#: 2697   Száma: 23.02.23/4/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 80.00 80.00 12 

Nem 3 20.00 20.00 3  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

Várnai Iván Nem MMM 

Vizkeleti Szabolcs Nem MMM 

 

     

2697   Száma: 2023.02.23/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 4/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
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bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

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

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

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontja alapján a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed 

a) Kiskunhalas Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 

b) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban 

Képviselő-testület) 

c) a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Hivatal) 

d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban intézmények), 

alapítványokra, gazdasági társaságokra 

e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban 

részesülő személyekre. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és 

azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező 

támogatásokra. 

II. Fejezet 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés főösszege 

2. § 

(1) A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek 

összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi maradványból 

finanszírozzuk. 

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

a) Kiadási főösszegét: 8.314.012.515 Ft-ban 

b) költségvetési kiadások összegét: 8.216.322.508 Ft-ban 

c) Bevételi főösszegét: 8.314.012.515 Ft-ban 

d) költségvetési bevételek összegét: 5.070.202.372 Ft-ban 

e) Költségvetési egyenleg (d-b) összegét: - 3.146.120.136 Ft-ban 

ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 2.074.891.094 Ft-ban 

eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: - 1.071.229.042 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

összegét: 97.690.007 Ft-ban 

a) működési célú finanszírozási kiadások: 97.690.007 Ft-ban 

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban 

állapítja meg. 
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(4) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt): - 3.243.810.143 Ft-ban 

a) összesített hiány működési célú: - 2.172.581.101 Ft-ban 

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 1.071.229.042 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

állapítja meg: 

a) Hiány belső finanszírozása: 3.243.810.143 Ft-ban 

aa) Maradvány működési célú igénybevétele: 2.175.854.279 Ft 

ab) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 1.076.955.864 Ft 

b) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft 

ba) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

bb) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft 

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

2.008.218.762 Ft-ban állapítja meg. 

 

1. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

3. § 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a Képviselő-

testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő 

bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításokat végrehajthatja. 

 

2. Költségvetési főösszegek részletezése 

4. § 

(1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és 

felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 

kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b, 3.c mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és 

kiemelt előirányzatok tekintetében kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti 

bontásban a 9.a, 9.b és 9.c mellékletek szerint hagyja jóvá. A 9.a mellékletben kötelező 

feladatnak minősül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az 

önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratában szereplő feladatok 

(különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés), 

valamint az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége, mely a 22.000 Ft 

feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra 

jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű összegben fizet meg a központi költségvetés 

felé. A 10.c mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 
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3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése; 

7. idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági bizonyítvány, adóérték 

bizonyítvány kiállítása; 

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata); 

9. vízügyi hatósági feladatok; 

10. közútkezelői feladatok; 

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat 

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város 

Önkormányzata); 

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata). 

A 9.b melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint önként 

vállalt feladatok. (pályázatok, civil szervezetek támogatása, közfoglalkoztatási programok) 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tartalékait a 6. melléklet 

tartalmazza. 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évi központi költségvetésből származó 

támogatások előirányzat tervezetét az 4. melléklet tartalmazza. 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. melléklet tartalmazza. 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 7. melléklet tartalmazza. 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet tartalmazza. 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2023. 

évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 11. 

melléklet tartalmazza. 

III. Fejezet 

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

5. § 

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét 

elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket 

a polgármester gyakorolja. 

6. § 

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, előirányzat-

átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek felhasználására 

irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére történő 

megküldésének határideje: 

a) május 31. 

b) augusztus 31. 

c) november 30. 
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d) tárgyévet követő év január 5. 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére 

történő megküldésének határideje: 

a) május 5.  

b) szeptember 20. 

7. § 

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható. 

 

8. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 30/2022. (XI.25.) 

önkormányzati rendelet 6. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett 

támogatás 2023. évi számított összege 12.307.968 Ft. Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, 

védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem 

haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2023. évi számított összege 1.109.028 

Ft. 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti következő jogcímeken közvetett 

támogatást nem nyújt: 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál - kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - biztosított kedvezmény, 

mentesség összege adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és  

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

 

9. § 

(1) Az intézményeknél – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - jutalmazásra, személyi 

ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény 

szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A 

kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője 

köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. 

(2) A Hivatalnál céljuttatásra kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A 

céljuttatáson kívüli teljesítményösztönzést és személyi ösztönzést szolgáló összes kifizetés 

összege az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti 

előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa 

terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását 

kérni. 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 

együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. 
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10. § 

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2022. 

évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat időarányos részét 

meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó 

kiadások a 2022. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2023. január 

hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az 

áthúzódó szállítói kiadásokra és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2022. évi kötelezettséggel 

terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2023. évi 

központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2022. decemberében teljesült: 

97.690.007 Ft) visszafizetését tartalmazza. A 2023. évet érintő beszedett bevételek és teljesült 

kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 

 

11. § 

(1) Az Önkormányzat a Hivatal és az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári 

finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját 

bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési 

számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi 

finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az 

intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 

(2) Az intézmények és a Hivatal a személyi és járulék kiadások finanszírozásának 

ütemezhetőségéhez az állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel 

előzetesen írásban egyeztetik. 

(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek 

esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás igényelhető. Az 

intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb 

időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.  

(4) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő 

köztisztviselők vezetői illetménypótléka a vezető alapilletményének 10 %-a. 

 

12. § 

(1) Az intézmények és a Hivatal a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési 

bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési 

bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek 

megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 

használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a 

polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának 

engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt. Az intézmények vezetői 

személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és átcsoportosításért. A 

költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) bekezdésében foglalt 

határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat módosítások és 

átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek benyújtani. 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása 

működési költségtöbbletet nem okozhat. 

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a 

tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 

 

13. § 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek, valamint a Hivatal házipénztáraiban a napi záró 

pénzkészlet 500.000 forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény 

folyószámlájára. 
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(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető: 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) kiküldetések, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

 

14. § 

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől és Hivataltól elvonásra 

kerül: 

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem 

köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 10. § 

alapján fizetett juttatások maradványához, 

c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része, 

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek 

többlete, 

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege,  

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

15. § 

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e 

jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 

megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 

megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. 

 

16. § 

Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a 

költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített 

rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, 

valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

18. § 

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.” 
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-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai módosítást hajtanak végre, más elnevezések vannak. 

 

-----Kérdések----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Itt emelkedtek az árak. Mindenkinek nagyon rosszul esik, hogy elmegy a boltba, vagy bárhova, 

mindenütt emelkednek az árak, s még ők is itt az önkormányzatnál emelnek árakat. De ugye 

emelkednek a különböző áram, meg egyéb dologi kiadások is. Az önkormányzat tudja-e ezeket 

az embereket majd, akik ezt nem tudják kifizetni, valamivel segíteni?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja válaszként elmondani, hogy alapvetően ezt az emelési javaslatot maga az intézmény 

számolta ki és tette javaslatként eléjük. Úgy tudja, hogy ők megvizsgálták azért azt a kérdést, 

hogy ez az emelkedés ne legyen túlzó. Most az intézményben lévő lakók azok nagy biztonsággal 

fogják tudni fedezni ezeket a költségeket. Úgy látja, hogy Juhász György képviselő úr szót kér. 

Át is adná a szót, hogy ő is erre kicsit rá tudjon világítani erre a problémára.  

 

Juhász György képviselő: 

 

Igyekeztek az előterjesztésben részletesebben kifejteni a térítési díjak megállapításának a 

menetét. Belefoglalták azt is, amit egyébként a múltkori alkalommal is részletesen elmondtak, 

de jó erről beszélni, hogy tisztában legyenek vele. A térítési díj megállapítása az úgy történik, 

hogy a költségeik alapján, de maga, amit az ügyfeleknek fizetni kell, az a jövedelmük alapján 

történik. Maximális térítési díjakat olyan személyeknek kell fizetniük, akiknek a jövedelme olyan 

mértékű. Le van írva egyes szolgáltatásnál, hogy például idősek otthonában a jövedelmének 

maximum 80 %-a, szociális étkeztetésnél a jövedelmének maximum 30 %-a lehet. Van ebben 

egy ilyen biztosíték, hogy alacsonyabb jövedelmű, alacsonyabb nyugdíjú személyeknél ennél 

kevesebb térítési díjat kell megállapítaniuk. Ez egyfajta garancia arra véleménye szerint. 

Természetesen mindenki el lesz látva, s megkapja azt a szolgáltatást, amire szüksége van.  

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azt szeretné csak mondani az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy abszolút nem elrugaszkodott 

számokat látnak ebben az előterjesztésben. A környező településeken, ami nem a kistérségükbe 

tartozik, sem alacsonyabbak, sőt sok helyen magasabbak a térítési díjak. Csak az időskorúak 
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tartós bentlakásos ellátását számolta ki. Hogyha azt a díjat nézik, amit be tud szedni az 

intézmény az ellátottjaitól, az 100.000 Ft/hó. Azt gondolja, hogy ma egy teljes ellátásért egy 

idősotthonban 100.000 Ft-ot fizetni, az igencsak a szint alatt van, nem pedig felette.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2698   Száma: 23.02.23/5/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
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2698   Száma: 2023.02.23/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 5/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

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

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

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

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

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

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

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

Kistérségi Társulásban résztvevő Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kelebia Község Önkormányzat 

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

Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Zsana Község 

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

bekezdésében meghatározott hozzájárulásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

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

véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város 

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

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet hatálya kiterjed) 

„b) a kiskunhalasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 4. § (1)-(3) bekezdésében és” 

(meghatározott személyekre.) 

2. § 

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

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt van a technikai jellegű módosítás. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2699   Száma: 23.02.23/6/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Harkai Péter Igen MMM 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2699   Száma: 2023.02.23/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 6/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 147. § (1) 

bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva, az I. és a III–V. Fejezet tekintetében a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulásban résztvevő Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kelebia Község Önkormányzat 

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

Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Zsana Község 

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

bekezdésében meghatározott hozzájárulásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

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

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

véleményezési jogkörében eljáró 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 13. § 

(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és az Ügyrendi és Szociális 
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Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 

b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem 

a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem éri el,  

d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 

szülő vagy gyermek esetén.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt is viszik tovább a technikai jellegű módosításukat a másik rendeletükön.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2700   Száma: 23.02.23/7/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2700   Száma: 2023.02.23/7/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 7/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 

(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

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

bekezdés 8a. pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

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

véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város 

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

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 
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29.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az ugyanazon kérelmezőnek nyújtható rendkívüli települési támogatás összege összesen 

egy naptári évben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át.” 

 

2. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell 

megállapítani annak a személynek, 

a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális 

vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül elő, és gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetén a szociális vetítési alap összegének 250%-át, és  

b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

 

3. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani 

annak a személynek, aki 

a) közgyógyellátásra nem jogosult, 

b) esetében a közgyógyellátásra felírható havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 

szociális vetítési alap összegének 25 %-át, 

c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének 200 %-át, egyedül élő, és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szociális 

vetítési alap összegének 250 %-át, és  

d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

 

4. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha 

a) a család egy főre jutó havi jövedelme 

aa) az (1) bekezdés a) és f) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a szociális 

vetítési alap összegének 200%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében a szociális vetítési alap összegének 250%-át 

ab) az (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a szociális 

vetítési alap összegének 150%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében a szociális vetítési alap összegének 170%-át, 

b) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 

valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) a kérelmet az annak alapjául szolgáló, (1) bekezdés f) pontja szerinti eseményt követő 

90 napon túl nyújtották be.” 

5. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A rendkívüli települési támogatás összege a 14. § (1) bekezdés 

a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150 %-a 

b) b)–c) pontja esetén személyenként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 30 %-

a, 

c) d)-e) pontja esetén családonként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 50 %-a,  
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d) f) pontja esetén legalább a temetés költségéről kiállított számla 10 %-a, de legfeljebb a 

köztemetés költségével megegyező összeg. 

(2) A rendkívüli települési támogatás összege a 14. § (1) bekezdésében fel nem sorolt 

esetekben legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 50 %-a.” 

 

6. § 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 

29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata kérelemre, egyszeri, egészségügyi célú természetbeni 

ellátásban (a továbbiakban: életkezdési támogatás) részesíti azt a gyermeket, akire nézve a 

törvényes képviselő benyújtja a támogatás iránti kérelmét, és a törvényes képviselő megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

a) a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 6 hónapban folyamatosan 

Kiskunhalas közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkezik, 

b) a kérelem beadásakor életvitelszerűen az újszülött gyermekkel közös háztartásban, 

Kiskunhalason él, és  

c) a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy őre jutó jövedelem 

nem haladja a szociális vetítési alap összegének ötszörösét.” 

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 

29.) önkormányzati rendelet 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások 

enyhítése érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (a továbbiakban: iskolakezdési 

támogatás) részesíti a Kiskunhalas közigazgatási területén működő bármely alapfokú nevelési-

oktatási intézmény első évfolyamos tanulóit, amennyiben a gyermek törvényes képviselője 

legkésőbb a beiratkozás évének augusztus 15. napjáig az intézménynél benyújtott kérelmében 

nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális 

vetítési alap összegének ötszörösét. A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a polgármester 

egy ízben meghosszabbíthatja.” 

(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 

29.) önkormányzati rendelet 18. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(13) Az iskolakezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a szociális vetítési alap 

összegének 1/10 -ed részével.” 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. „ 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítés tenne, hogy itt ugye a covidos időszakban módosítottak ezen a rendeleten egy 

komolyabbat, de akkor ez nem tudott gyakorlatilag hatályba lépni amiatt, mert voltak olyan 

általános rendelkezések, amelyek fékezték akkor az új jogszabályok hatályba lépését. Most 

január 1-jétől azonban ezek a jogszabályok megszűntek, megállt a COVID veszélyhelyzet és 

módosítaniuk kellett az önkormányzat bérlakások szerződésén a COVID időszakban meghozott 

rendeletük alapján. Egy elég nagy ugrást jelentett ez a bérleti díjakban. Ugye ott hozzákötötték 

a minimálbérhez a lakásbérleteket. Azt gondolja, hogy nagyon helyesen, mert így nem kell 

állandóan az emelésről gondoskodniuk, hanem ahogy a bérek is emelkednek, úgy tud a 

lakásbérlet is emelkedni. Azonban itt ebből a furcsa helyzetből kifolyólag kétszer emelkedne 

nagyon rövid időn belül nagyon jelentősen a bérleti díj, ha nem avatkoznak be. A javaslatuk az 

ebben a rendeletmódosításban, hogy minimálbér mértékét januárban még az előző évihez 

igazították, s márciusban jönne el az ideje annak, hogy a következő évi, vagyis a 2023-as évi 

minimálbérhez igazított minimálbér alapján legyen a továbbiakban megfizetve a bérleti díj. Ezt 

a 2022-es alapján kelljen innentől kezdve a 2023-as évben, s így tovább a következő években. 

Mindig az előző év legyen a mérőszám, s ez alapján történjen meg a bérleti díjaknak a 

kalkulációja. Így elkerülhető az, hogy a mostani alkalommal két hónapon belül kétszer jelentős 

lakásbérleti díj emelkedésre kerülhessen sor. Ezzel támogassák az önkormányzati bérlakásban 

élőket. Ebből a megfontolásból készítették a rendelet módosítását, egyebet nem tartalmaz a 

mostani javaslatuk.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azt szeretné csak kérdezni, hogy a minimálbérhez kötött lakbér teljesülése mennyire jó az előző 

időszakban, az előző évben. Hasonlóan jönnek be a lakbérek, mint az emelés előtt, vagy van 

benne hiány, kiesés?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt most csak a januárt tudják mondani alapvetően. A január hónap alapján talán nem 

érzékelhető az. Még nagyon az elején vannak az ügynek. Január 1-jétől módosultak a 

szerződések. Előtte még a hét évvel ezelőtti áron voltak "beragadva". Elég jelentős ugrást 

jelentett ez most. Nem látszik még az, hogy ez mekkora kintlevőségnövekedést fog okozni, hogy 

esetleg ez a bérleti díj növekedés, hogy ez az igazítás életbe lépett. Ez egy pár hónapon belül 

fogja mutatni a hatását. Bízik benne, hogy nem fog érdemben nőni a kintlevőségük, de ez csak 

vízió.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Ő is számolgatta a költségeket. Nem tudja. A minimálbér emelkedik, ez jogos, de mit csináljon 

az, aki 89.000 Ft-os nyugdíjat kap. Ahogy számolgatta ő, szociális alapon egy összkomfortos 

lakás ára olyan 31.000 Ft, a költségalapúnak az már 47.000 Ft és a piaci alapon már 77.000 

Ft. Egy 60 m2-es lakást ki lehet adni ennyiért? Nem tudja. Mit csináljon egy 87.000 Ft-os 

nyugdíjból élő, ebben lakik benne? 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő nyilván nem ebben. Azt tudja mondani, hogy hihetetlen mértékben nőnek egyébként a bérleti 

díjak, a piaci alapúak a városban. Egyébként nem nagyon van szabadon elérhető lakás. Erre is 

panaszkodnak egyébként, akik hozzájuk fordulnak. Azt gondolja, hogy ezek a mostani és a 

Képviselő úr által is említett árszintek ezek nyilván 5.000 Ft, tehát nem nevetségesen alacsony. 

A másik oldalon nekik ezeket a lakásokat karban-, és fenn kell tartaniuk. Az, hogy nulla forinttal 

legyen hozzájárulva bérleti díj oldalról, az nem működik egyszerűen. Olyan költségei vannak 

már ezeknek, főleg azoknak a lakásoknak, amelyek gyűjtőkéményesek. Onnan ki kell vinniük a 

korábbi gázmegoldásokat. Főleg villanyosra kell áttérniük, a teljes ház elektromos hálózatát át 

kell alakítani. Nagyon-nagyon komoly forrásokat irányítanak ezekbe a házakba és újítják fel 

csak ezeket a részeit a házaknak. Lehet, hogy egyébként a nyílászárókra nem is nagyon jut, 

hanem ezekre a feladatokra kell, hogy fordítsák a jelentős részét a bérleti díj bevételeiknek. 

Szüksége is van az önkormányzatnak arra, hogy legyen bérleti díj bevétele, mert egyébként az 

egyébként sem túl jó állapotú lakásaik még jobban le fognak romolni. Előbb-utóbb 

használhatatlanok lesznek, ha nem tudnak rájuk forrásokat visszafordítani. Szerinte ezek a 

mostani piaci díjakhoz képest egy visszafogott és szociálisnak tekinthető. Nőnek a nyugdíjak is, 

nemcsak a minimálbér változik, hanem a nyugdíjak szintjét is igyekszik a kormányzat 

megőrizni. Az utóbbi időszakban ezzel nem volt gond. Azt mondja, hogy ez vállalható 

szabályozás a mostani környezetben. Lehet, hogyha ez változni fog, s a nyugdíjak nem követik 

majd a béreket, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy változtassanak, akár a nyugdíjakhoz 

kössék és oda indexálják a változást, de akkor is kézenfekvőnek tartja, hogy ne nekik kelljen 

egyedileg dönteni arról minden egyes alkalommal, hogyan változzon ez, hanem valamihez 

kössék. Ami jól tükrözi azt, hogyan változik a gazdasági helyzet és a világ. Szerinte ez most jól 

leképezi.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Neki most fordult meg a fejében az, ha már szociális lakásokról beszélnek, akkor lehet, hogy 

jobban hangzana, ha úgy határoznák meg a lakbért, hogy nem a mindenkori bruttó minimálbért 

vennék alapul, hanem a mindenkori öregségi nyugdíj valahány százalékát mondanák.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Csak az nem változik, azt hiszi.  

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Az bizony nem, de a százalékon tudnak változtatni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azon igen, de így ebben a verzióban ez a szép, hogy nekik tulajdonképpen ezt a rendeletet nem 

kell módosítaniuk minden évben, hanem a változással együtt tud. Ezért gondolja azt, hogy 

életszerű és jó.  
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Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2701   Száma: 23.02.23/8/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2701   Száma: 2023.02.23/8/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 8/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében, és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 

törvény 67. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

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

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

rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és 

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

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 

és elidegenítéséről szóló 18/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) A lakbér összege - az Ügyrendi és Szociális Bizottság eltérő rendelkezése hiányában - 

minden év január 1. napjától kezdődően a tárgyévet megelőző évben hatályban lévő bruttó 

minimálbér emelkedésének – 4. mellékletben foglalt táblázat szerinti - százalékos arányával 

megegyező mértékben nő.” 

2. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 

és elidegenítéséről szóló 18/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

3. § 

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

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai változtatásról van szó, itt is az integrált szervezetet vezetik át a rendeleten.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2702   Száma: 23.02.23/9/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 
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2702   Száma: 2023.02.23/9/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 9/2023. 

(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

eljáró Kiskunhalas Város Önkormányzata Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

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

pontja alapján az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

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

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

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

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

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser” szöveg, 

b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser” szöveg, 

c) 4. § (3) bekezdés e) pontjában a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser” szöveg, 

d) 4. § (3) bekezdés f) pontjában a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser” szöveg, 

e) 6. § (1) bekezdésében a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a „Városmenedzser” 

szöveg, 

f) 6. § (4) bekezdésében a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a „Városmenedzser” 

szöveg, 

g) 6. § (5) bekezdésében a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a „Városmenedzser” 
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szöveg, 

h) 7. § (1) bekezdésében a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a „Városmenedzser” 

szöveg, 

i) 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Média és Kultúra” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser” szöveg, 

j) 11. § (2) bekezdésében a „Média és Kultúra Non-profit” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser Nonprofit” szöveg, 

k) 11. § (3) bekezdésében a „Média és Kultúra Non-profit” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser Nonprofit” szöveg, 

l) 11. § (4) bekezdésében a „Média és Kultúra Non-profit” szövegrész helyébe a 

„Városmenedzser Nonprofit” szöveg, 

m) 11. § (7) bekezdésében a „Média és Kultúra Non-profit” szövegrészek helyébe a 

„Városmenedzser Nonprofit” szöveg 

lép. 

2. § 

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet 9. § h) pontja. 

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 2. § 2023. július 1-jén lép hatályba.” 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hasonlóképpen, mint az előző rendeletnél, az elnökök díjazását kötik hozzá a minimálbérhez. 

Ingatlankategóriában módosítanak kicsit az értékhatárokon. Közműfejlesztési hozzájárulások 

szabályozására kerül sor. Ez a három téma az, ami módosításra kerül most ennek a rendeletnek 

a keretében.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Van benne, hogy a jegyzőkönyvek már nem papíralapúak, hanem elektronikusak. A lakosság 

hogy fér ehhez hozzá? Most hozzá lehet férni. Gondolja, hogy fel lesz téve ugyanúgy a város 

honlapjára, csak mint… 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően azt gondolja, hogy a város honlapján meg lehet tekinteni, onnan le lehet tölteni. Aki 

szeretné megnézni, vagy nincs számítógépe, hogy megnézze, ha bejön hozzájuk, akár egy 

számítógép előtt meg tudja nézni, de ha szüksége van rá, akkor ki is nyomtatják és akkor 

odaadják. Ezzel nem lesz probléma. A jegyzőkönyveket fel is kell tölteniük, ezek országosan is 

elvileg valahova bekerülnek, elérhetőek lesznek. Náluk fent vannak a honlapon, ezek jól 

elérhetőek, nem lesz ezzel gond. Annyi, hogy az elektronikus módszerrel Jegyző asszony fogja 

majd feltölteni és ő fogja hitelesíteni alapvetően, hogy rendben van a dolog. Ez is módosulás 

benne valóban.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2703   Száma: 23.02.23/10/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 
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2703   Száma: 2023.02.23/10/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Önkormányzata 

10/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

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

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város 

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

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Kiskunhalas 

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

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

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

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

következőket rendeli el: 

1. § 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A Képviselő-testület pecsétje: körbélyegző, Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

körirattal, középen a Magyarország koronás címerével. A Képviselő-testület körbélyegzőjét kell 

használni a képviselő-testület és bizottsága határozatai és az üléséről készült jegyzőkönyv 

hitelesítésére, amennyiben azok kinyomtatásra kerülnek.” 

 

2. § 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a hatáskört gyakorlók a Képviselő-testületnek 

évente egyszer számolnak be. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az éves beszámolót a 

tárgyévet követő év legkésőbb februári képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteni.” 

 

3. § 

(1) A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 1 példányban. A testületi ülés teljes 
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hanganyaga számítógépes úton rögzítésre kerül, amelynek anyagát szerveren kell tárolni. 

Amennyiben a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási Modul (továbbiakban: 

TFÍK) technikai feltételei lehetővé teszik a jegyzőkönyvek új formátumban történő 

felterjesztését, akkor azokat kizárólag elektronikusan kell elkészíteni és tárolni.” 

(2) A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés h) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az írásos jegyzőkönyvnek az Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:) 

„h) a polgármester és a jegyző valamint két hitelesítő képviselő aláírását, azonban 

amennyiben a technikai feltételek lehetővé teszik a jegyzőkönyvek új formátumban történő 

felterjesztését akkor kizárólag a polgármester és a jegyző aláírását.” 

(3) A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 40. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről - hangrögzítés és kézírásos anyag 

alapján - a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv egy eredeti példányának megőrzéséről és 

beköttetéséről a jegyző gondoskodik. Amennyiben a TFÍK technikai feltételei lehetővé teszik 

a jegyzőkönyvek új formátumban történő felterjesztését, akkor a jegyzőkönyvek kizárólag 

elektronikusan készülnek, amelyeket külön évek/hónapok szerinti bontásban mappákban 

kell tárolni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal titkársági szerverén.” 

 

4. § 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 66. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül kiegészítő tiszteletdíj illeti meg, amelynek bruttó 

összege megegyezik a mindenkori teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének 30 %-ával.” 

 

5. § 

(1) A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

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

1. melléklet lép. 

(2) A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL című 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. 

melléklet szerint módosul. 

6. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 4. § 2024. január 1-jén lép hatályba.” 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közszolgáltatási szerződés módosítása közművelődési feladatokra a Halasi 

Városmenedzser Nonprofit Kft.-vel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megint csak technikai jellegű a módosítás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2704   Száma: 23.02.23/11/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

 

     

2704   Száma: 2023.02.23/11/0/A/KT 

 

 

28/2023. Kth. 

Közszolgáltatási szerződés módosítása közművelődési feladatokra a Halasi Városmenedzser 

Nonprofit Kft-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 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 

szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 

 

Határidő: 2023. március 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városmenedzser Kft. beszámolója a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft., a Martonosi Pál Városi Könyvtár, valamint a Thorma János 

Múzeum 2022. évi szakmai tevékenységéről, illetve munkatervek jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ügyvezető úr itt van körükben, ha van kérdés, fordulhatnak hozzá is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2705   Száma: 23.02.23/12/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2705   Száma: 2023.02.23/12/0/A/KT 

 

 

29/2023. Kth. 

A Halasi Városmenedzser Kft. beszámolója a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Kft., a Martonosi Pál Városi Könyvtár, valamint a Thorma János Múzeum 2022. évi szakmai 

tevékenységéről, illetve munkatervek jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városmenedzser 

Kft. beszámolóját a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft., a Martonosi Pál Városi 

Könyvtár, valamint a Thorma János Múzeum 2022. évi szakmai tevékenységéről az 1. melléklet 

szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városmenedzser 

Kft. fenntartásában lévő Thorma János Múzeum 2023. évi munkatervét a 2. melléklet szerint.  

 

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

Kft. fenntartásában lévő Martonosi Pál Városi Könyvtár 2023. évi munkatervét a 3. melléklet 

szerint.  

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vincze Bálint Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezetője 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városmenedzser Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha jól tudja, új verziós, igazítottak rajta, hogy a költségvetéssel összhangban legyen.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az üzleti terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2706   Száma: 23.02.23/13/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 80.00 80.00 12 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 2 13.33 13.33 2 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

Várnai Iván Tart. MMM 

Vizkeleti Szabolcs Tart. MMM 
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2706   Száma: 2023.02.23/13/0/A/KT 

 

30/2023. Kth. 

A Halasi Városmenedzser Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városmenedzser Kft. 2023. évi 

üzleti tervét a melléklet szerint 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő: 2023. költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vincze Bálint Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város 2023. évi rendezvényterve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Átfutotta ezt a listát az ünnepekkel és az eseményekkel kapcsolatban, viszont nem látja a szüreti 

napokat. Ez véltelen maradt ki, vagy esetleg nem kerül megrendezésre idén ez az esemény.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja elmondani, hogy a szüret alapvetően a Városért Közalapítvány rendezésében történik 

meg minden évben. Ilyen tekintetben nem a Kft. programja, ezért nincs benne. Ebben van egy 

ilyen kis kettősség, de az alapítvány más forrásokat is be tud csatornázni a szüret 

megrendezésébe. Ezért van az, hogy nem közvetlenül az önkormányzat a Városmenedzser Kft.-

t bízza meg a szüret megrendezésével, hanem ez az alapítvány joga és kötelezettsége, hogy 

gondoskodjon a szüretről. Ilyen értelemben ők fogják megbízni a Városmenedzser Kft.-t is. 

Ugyanígy történt ez az elmúlt években is, tehát a költségvetésben is szerepelt a Városért 
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Közalapítvány, s azon a soron keresztül támogatják az idei szüret megrendezését is. Azt 

szeretnék, hogy az idei évben is találkozhassanak szeptemberben Halas főterén.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Csak annyi kiegészítés, hogy bizottsági ülésen vették észre, a Város Napja nem jól szerepelt, 

ezért van módosított változatban.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igen.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Ő előtte még mindig május 5-6-7. van a nyárindítóra és a Város Napjára is. Egy napon mind a 

kettő?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt szeretnék, ha a Város Napja kicsit emelkedettebb lenne és inkább oda összpontosítanák 

ezeket a lehetőségeiket.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Volt a sportdíj átadó. El akart menni, eddig mindig kapott meghívást bármilyen programra, 

erre nem kapott. Biztos azért, mert sokan vannak, csapatok is megjelentek, kicsi a Csipkeház. 

Ezt nem veszi a Városmenedzser Kft., ennek a rendezését esetleg? Azt ki rendezi, hogy nem 

kaptak? Nem is tudtak róla. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően ezt hivatalon belül szervezték itt az elmúlt években. Nem gondolja, ne lehetne erről 

beszélgetni, hogy ezeket a díjátadókat is gyakorlatilag kollektíven átadják, ha már egyszer van 

olyan cégük, amely rendezvényszervezéssel foglalkozik kifejezetten, akkor ők lássák el ezt a 

feladatot, s ne ilyen szétszabdalt verzió legyen. Köszönik, megfogadják ezt a tanácsot.  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2707   Száma: 23.02.23/14/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2707   Száma: 2023.02.23/14/0/A/KT 

 

31/2023. Kth. 

Kiskunhalas város 2023. évi rendezvényterve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja 

meg Kiskunhalas város 2023. évi rendezvénytervét. 

 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vincze Bálint Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezetője 

Juhász Gábor közművelődési referens 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Igazából ez nem is kiegészítés, mert Harkai képviselő úr rákérdezett a zárt csatornára. Egy-két 

apróság ezzel kapcsolatban. Ez ugyan nincsen benne a Zrt. költségvetésében, de magának a 

csatornának a karbantartását városi megrendelés alapján végzik. Nagyon nehéz azt 

megmondani, ahogy Polgármester úr is mondta, ilyet nem lehet megmondani, hogy ez a 

karbantartás hány métert tud fedezni, mert van, amikor öt métert esetleg egy napig csinálnak, 

van, amikor tíz percig. Kérdés, hogy mi van a csatornában. Egy háromszázas csatorna, vagy 

egy hatszázas csatorna, ez ugye milliméterre vonatkozik.  

Említette a Fazekas Gábor utcát. A Fazekas Gábor utcában például gyökér, rengeteg föld van 

benne. Kaptak most, még nem tudja, hogy bérbe, mindenesetre kaptak egy gyökérvágót. 

Rengeteg gyökér van benne. 1,5 millió Ft egy ilyen szerkentyű. Egy olyan gép kell hozzá, ami 

tízmilliós nagyságrend. Ezt egy pár évvel ezelőtt sikerült megszerezni. Ha ezt bérelnék, ahogy 

mondta Polgármester úr, 30.000 Ft óránként, de két gép kell, mert el kell vinni az iszapot. Két-

három ember szokta ezt működtetni. Néha előfordulnak egyéb problémák. Néha akár egy óra 

100.000 Ft-ig is fel tud menni, van, amikor esetleg csak a fele.  

Viszont még egy másik számot szeretne a figyelmükbe ajánlani, hogy ezt a csatornadolgot 

esetleg tisztába tegyék. Olyan számokat mondana, amit ne ilyen precíz, 0,000 valaminek vegyék, 

hanem inkább nagyságrendeknek. A város csatornázottsága körülbelül 10 % körüli. Ez a zárt 

csatorna. Nyilvánvalóan ebben az árkok nincsenek benne. Az a szerencséjük, hogy a homok 

gyakorlatilag rengeteg vizet elnyel. Egy szigeten vannak egyébként, tehát az a víz, ami lemegy 

itt lefelé, akár Mélykúton is feljöhet. Ettől függetlenül a Dong-ér az, ami egy vízelvezető, ami 

egyébként szinte nulla a csapadékhoz képest, már az elvezetés szempontjából. A 60 km, ami a 

csatornarendszerüket illeti, az nagyjából a belvárosra, egy-két frekventált utcára vonatkozik. 

Az átmérője szinte 90 %-ban alacsonyabb, kisebb, mint amennyi igény lenne rá. Ha látott már 

valaki Budapesten zárt csatornát, abba belefér ez a kis házasságkötő terem, a szelvénybe. 

Igazából azt lehet mondani, hogy ez a csatornarendszer ez egy olyan örökség, amivel 

valamennyit talán megold, de 100 mm feletti csapadékmennyiség felett már komoly problémát 

okoz. Ha ezt a 60 kilométert meg kellene építeni, az a mai minimális áron, ez nagyon minimális, 

ebből lehet, hogy meg sem lehet építeni, 6 milliárd Ft-ba kerülne. Véleménye szerint ez inkább 

olyan 10-15 milliárd Ft lenne. Ha azt mondanák, van egy ilyen egyszerű közgazdasági számítás, 

hogy tegyék fel 2 %-ot kellene ráfordítani, hogy öt év alatt visszategyék az amortizációt, az évi 

120 millió Ft. Innentől kezdve hagyják békén ezt a 10 millió Ft-os összeget. Volt ez igen 15, volt 

7,5, volt ennyi, annyi, amannyi. Polgármester úr is tudja, hogy ez milyen nagyságrend, mire 

elég. Ígéretét bírja, most már a nyilvánosság előtt is, hogyha baj van, segít. Ez a pénz arra elég, 
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hogy nem kell kilincselni naponta ötvenezer forintokért. Ha meg nagyon nagy baj van, akkor 

megoldást kell erre találni. Volt már baj, mert például annak idején több millió forintba került 

az alsószállási csatornának a tisztítása, vagy a vasút melletti. Olyankor egyéb forrásokat 

próbáltak erre találni. Nincs az a pénz, amit itt el nem lehetne költeni. Ez nagyjából igaz a 388 

millió forintra. Ha ezt sörre lefordítják, ez rengeteg korsó sör. Ettől függetlenül, hogy elég lesz-

e. A sörivóknak lehet, hogy elég lenne. Hogy a Városgazda Zrt.-nek elég-e? Amikor az ember 

nehéz helyzetben van, márpedig ez a 2023-as költségvetés ez talán még nehezebb, mint 

amennyire Polgármester úr elmondta. Nekik a 2022. év vége is nehéz, a 2023 kifejezetten nehéz. 

Egy problémát lát csak, hogy túl tudják-e élni. De ez az egy probléma magába foglal rengeteget. 

Távhőt satöbbi, satöbbi. Ha túlélik, még egy óvatos dicséretet is szeretne kérni jövő évben a 

testülettől. Polgármester úr meg szokta néha dicsérni őket. Jól esne, ha túlélik a 2023-as évet, 

akkor legalább annyit mondanának, hogy köszönik. Ebbe lehet, hogy talán belefér egy-két 

dolog, de bízik benne, nyilvánvaló, hogy erről a pontról indulnak és folyamatosan figyelik a 

költségeket, folyamatosan figyelik a lehetőségeiket. Megint így tudná zárni a mondandóját, ha 

baj van, akkor nyilván a város, mint tulajdonos ott van mögöttük és segít. A Fazekas Gábor 

utcában a mai napon nagyjából az iskola környékén vannak, még mennek egy kicsit tovább, 

hogy több képviselői dicséretet be tudjanak gyűjteni, úgyhogy haladnak a Határ út felé, tehát 

ott a Dong-ér mellé, hátha belefolyna a víz oda.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Elnézve itt ezt a beszámolót, gratulál, hiszen hitel nélkül, benne van a beszámolóban, hogy 

semmilyen hitele nincs a Városgazda Zrt.-nek. Azért ez nagy szó, úgy érzi. A város 

megrendelését figyeli itt, hogy 2022-ben 38 millió Ft volt a megrendelés, most 2023-ra a 

tervezet csak 3,32 millió Ft lesz, ott azért hiányzik egy kis pénz. Bár ahogy mondta az Igazgató 

úr, az árak nagyon mennek felfelé.  

A másik dolog, az aszfaltozásról is itt olvasott. Neki ez az aszfaltozás, hogy ledobnak oda egy 

lapát aszfaltot, megtapossák, s mennek tovább. Látja, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy 

valamilyen gépet beszerezzenek, amivel azért modernebb, XXI. századi aszfaltozást tudnak 

csinálni a dolgozók.  

Itt is benne van a csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetése városi üzemeltetés. Ahogy mondta 

Igazgató úr, hogy ez is nekik a dolguk. Benne is van a leírásban, de a város is megrendelheti, 

a városfejlesztésnek is van még erre pénze ezek szerint, ha jól látja?  

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Harkai képviselő úrnak az aszfaltozással kapcsolatos felvetésére tenne egy észrevételt, 

miszerint beledobnak egy lapát aszfaltot és eldolgozzák mondatára. A nagykönyvben ez így van 

megírva, hogy így kell javítani. Azzal a kitétellel, hogy a tavaszi javításokkal rendesen 

kivágással és bedolgozással hozzák helyre.  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Az első a hitel. Ez remény. Remélik, hogy hitel nélkül. Ez a terv. Szokták mondani, hogy a terv 

nem mindig valósul meg. Jelenleg egyébként a legnagyobb problémájuk a cég finanszírozása. 

A tízszeres távhő ár finanszírozási problémákat okoz. 2021-ben éves szinten a távhő gázköltsége 
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olyan 220 millió Ft környékén volt, a mostani decemberi gázszámlájuk 500 millió Ft. Talán 

egy-két napon belül ki tudják fizetni, de egyelőre azért mindent nem fizettek ki. El lehet képzelni, 

hogy közben egyébként a nyereségesség és egyéb nem változik. Ez nem azt jelenti, hogy ők 

tízszer annyit dolgoznak, s tízszer akkora hasznuk lesz. Örülnek, ha ez a tevékenység egyáltalán 

nullás. Többszörösen egyeztetnek heti, néha napi szinten Polgármester úrral, hogy mi a helyzet. 

Még az állam is problémákba került, hiszen a támogatások is kis késéssel érkeztek. Most kapták 

meg a támogatás másik részét. Nyilvánvaló, hogy van egy csúnya dolog, amit így csak 

„négyszemközt” mond nekik, hogy létezik úgynevezett szállítói hitelezés. Aki céget vezetett, az 

tudja, hogy micsoda. Akkor hagyják ezt. Többféle hitelezési mód van. Igyekeznek ezt óvatosan 

csinálni. A legnagyobb beszállítójuk az MVM. Elég nagy cég ahhoz, hogy egy kicsit esetleg vár. 

Ha ezt meg tudják oldani, akkor talán hitel nélkül menni fog a dolog. Tudni kell, hogy nekik 

nincsen olyan vagyonuk, amire hitelt tudnának felvenni. Amikor a vagyonelemeiket mondta, 

akkor azt mondták a bankosok, hogy nem gondolta komolyan, hogy a Semmelweis téri 

szökőkútra, vagy a zenepavilonra adnának hitelt. Mondta, hogy egyébként ez forgalomképes, el 

lehet azt is adni, de mondták, hogy ezzel ne vicceljenek. Bízzanak benne, hogy hitel nélkül. 

Tavaly azért ez sikerült, tavaly előtt is. Így szeretnék a céget megcsinálni, mert drága a hitel. 

Egyébként a várostól szívesen hiteleznek, csak ők nehezen adnak hitelt. Kamatmentes hitelre 

gondolt természetesen.  

A városi bevétel. Sajnos sokszor azzal szembesülnek, hogy ők, mint 100 %-os önkormányzati 

cég, nem mindig partiképesek a várossal. Ezek a városi bevételek emiatt nem teljesen 

egyértelműek. Nem tudnak mindig pályázni, mert kizáró okok vannak. Kisebb munkákat 

kaphatnak. Ők ezt most óvatosan becsülték. Lehet, hogy ez több lesz egyébként, mert el tudnak 

végezni egy-két dolgot. Ebben a dologban ennyi a realitás. Körülbelül ilyen bevételeket tudnak 

produkálni. A nyílt árkok tekintetében nyilván ebben az összegben van és a zárt csatorna az 

pedig egy külön fejezet, amire külön le szoktak szerződni a várossal. Ez a kettő külön van, tehát 

külön van a nyílt árkok karbantartása, s külön van az árok.  

Aszfaltozás. Ha egyszer majd valaki ráér egy tíz percre, akkor álljon meg a közútnak a 

csatárlánca mögött, amikor kátyúzik a közút. Ő egyszer megszámolta egy-két évvel ezelőtt. Ott 

hirtelenjében 5 milliárd Ft értékű gépet látott. Ez az aszfaltozás is az útjavítás technikai oldala. 

Nekik ebből még a töredék sincs. Melegaszfalt technikával nem tudnak dolgozni. Ott mindig 

alvállalkozókat kell behozniuk. A hidegaszfalt technika sajnos nem XXI. századi, de ahogy 

Hortobágyi képviselő mondta, a semminél jobb. Annál jobb, mint amikor az embernek ki kell 

cserélnie egy negyvenezres gumit. Azért az is ér valamit. Egyébként néhány évvel ezelőtt 

vezették ezt be. Most már a hidegaszfalt is egyébként drágul. Ez hasonlít a zárt csatornához. 

Túlságosan nagy beruházás kell ahhoz, hogy ez a technika komolyabb legyen. Amikor viszont 

komolyabb javításokról van szó, akkor ők is alvállalkozókkal igyekeznek ezt megcsináltatni 

normálisan. Reméli, hogy ez így nagyjából megfelel ez a válasz.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Lemond a sörről, amit a Vezérigazgató úr említett, maga és az egyesülete nevében is. Annyi 

kiegészítést azért tenne hozzá, hogy mivel a Városgazda Zrt. a Bundzsák Dezső 

Sportközpontnak a fenntartója, hogy egyesületük anyagilag is és tárgyi eszközzel is az idei 

évben szeretné majd támogatni a Városgazda Zrt.-t. Köszönik az éves munkájukat, amit a 

sportintézmény karbantartásánál részükre biztosítanak.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Bocsánat, de az előbb elfelejtette megkérdezni. Van itt benne a Páva Hotel. Azt most a 

Városgazda Zrt. tartja fenn? Nem is tudta, hogy ez működik. Kérdezték tőle, hogy lehet-e szobát 
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foglalni. Szerinte nem működik. Ezek szerint akkor működik?  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Annyire működik, hogy szívesen veszik Képviselő urat, ha gondolja, nyugodtan vehet ki szobát 

is. Úgy működik, hogy ki van adva egyébként. A Városgazda Zrt., mint vagyonkezelő 

vagyonelemei között ott van és ki van adva egyébként. Bérleti díj ellenében működteti egy olyan 

szervezet, amely működteti az alatta lévő éttermet is. Így a kettő együtt, hogy étterem, hotel, ez 

így működőképessé válik. Látva egyébként a számokat és a működést, ez nem egy olyan túl nagy 

üzlet, úgyhogy örültek, hogy ezt valaki úgy elvitte. Ha például Képviselő úr akarja működtetni, 

egy pár év után, ha lejár a szerződés, szívesen látják, ha kivenné. Lehet, hogy a lovaspályával 

és egy-két dologgal együtt, sőt még a sportpálya is egyébként beleférne. Akkor tárgyalnának 

komolyan. A viccet félretéve, vannak létesítmények, amelyek nem kifejezetten pénztermelő 

helyek. Ezért örül, hogy Vincze Attila úr például nagyon sokat segít a sportpályánál. De szerinte 

Harkai úr is tudja, hogy a sportpálya például milyen nagy költséggel rendelkezik és hát milyen 

ott bevételeket szerezni. A hotel az gyakorlatilag tízen évre visszamenőleg egy „csomó” 

vállalkozó esetében egyébként „befuccsolt”. Ő maga, már az ő idejében, ami már többek szerint 

elég hosszú idő, de higgyék el, hogy már az előtte lévő hosszú időszakban is volt egy pár 

vállalkozó, akit ezt igen nagy veszteséggel és igen komoly leromlott állapotban adta vissza. 

Most, hogy lekopogja, de azért hadd ne kopogja le, mert tényleg le kell ezt kopogni, most egy 

olyan vállalkozó működteti, amit éves felülvizsgálatok alapján látják, hogy beruház, működteti, 

jó állapotban van, a vállalkozók klubját is elviseli. Egyelőre ennyit tudnak elérni és kapnak érte 

egy nem túl nagy, de azért jelentős bérleti díjat. Tehát működik a Páva Hotel és sok munkájukba 

került, hogy ez most ilyen állapotba került és nem a város lerobbant szégyenek, hanem hát egy 

normálisan működő hotel lett belőle.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Városgazda Zrt. üzleti tervének 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2708   Száma: 23.02.23/15/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 14:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2708   Száma: 2023.02.23/15/0/A/KT 

 

32/2023. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2023. évi üzleti 

tervét 5.806.000 Ft 2023. évre tervezett adózott eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

Határidő: 2023. költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:  

 

Már csak azért legyen, hogy tiszta legyen a két cég közötti kapcsolat. Nemcsak az a két cégnek 

a kapcsolata, hogy egy vezetője van, ami most egyébként ebben az időszakban tényleg jó. Azt 

kell látni, hogy a Halas-T Kft. működése az gyakorlatilag abszolút szabályozott az állam 

részéről. Megszabják a kimenő árat, a bemenő ár az már szintén teljesen megszabott, hiszen az 

MVM-mel, mint állami céggel szerződnek.  

Az összes probléma, ami esetleg a Halas-T Kft.-ben felmerül, az két helyen adresszálódik, a Zrt. 

felé és ha nagy baj van, akkor a város felé. Úgy kell erre a cégre nézni, ha a Zrt. rendben van, 

s a Zrt. egyébként bírja finanszírozni a dolgokat, akkor a Halas-T Kft. is nagyjából rendben 

van. Úgyhogy a kettő között biztos, hogy meglepődnek ott a számokon, egy ilyen milliárdos cég 

lettek egyébként. Ez nem azt jelenti, hogy most hirtelenjében itt valami nagy dolog történt. 

Ugyanakkora a vezetékhálózat, ugyanannyi a lakásszám, ez most az energiadolgok miatt alakul 

így. Ennek az egésznek az összes vonzata mind a Városgazda Zrt.-nél csapódik le és itt is az a 

céljuk, hogy ez a cég működőképes legyen. Abban bíznak, hogy hátha ezek a magas árak 

nemcsak rosszat, hanem jót is. Kérdezhetnék, mi az, hogy a magas ár hoz valami jót. Például 

végre a magas árak miatt hátha egyszer megéri a termált megoldani, hiszen a környezetükben 

irdatlan nagy termálkincs van. Drága gázzal fűtenek, ahelyett, hogy termállal. Ott mindig a 

beruházási összegen ment el az akció. Most már megéri valószínűleg beruházni, hiszen a 

korábbi 10-15, vagy 20 éves megtérülés lehet, hogy már a következő időszakban akár 1-2 év is 

lehet. Ez lenne ennek az egésznek a jövője. Sőt, azt gondolja, hogy talán a város jövője is ez 

lehetne, ha a termálkincs valahonnan elindulna. Teljesen mindegy, hogy milyen irányból, 

Balotaszállás, Zsana, ahol van termál.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Figyeli, hogy nyereség. Mindenki fizet rendesen a szolgáltatásért, hogy még nyereség is 

képződött? 

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:  

 

Nagyon szívesen látja egyszer Képviselő urat. Látna szép nagy kazánokat, rengeteg vezetéket. 

Itt is van három kilométer vezeték a földben, ami nem látszódik. A Halas-T Kft.-nek a Zrt. fizet. 

Ugyanis a Halas-T Kft. azt csinálja, hogy megveszi a gázt. Évente egyébként 1,6 millió 

köbmétert, ami azért nem kevés. Sörben egyébként, ha már itt sörről beszéltek, az se kevés. 

Amíg egy családi ház 1500 köbmétert fogyaszt, ők 1,6 millió köbmétert. Egyébként pedig kis 

távhő, van, ahol ennek a tízszerese máshol a fogyasztás. Ezek után beérkezve a kazánházba, ők 

hőt állítanak elő, mint Halas-T Kft., s ezt a hőt rögzített áron, minden évben rögzített áron, az 

energiahivatal által kiszámolt áron eladja a Zrt.-nek és más nem történik. A lakossági, amire 

utalt, hogy fizet-e a lakosság, egyebek, az a lakosságnál csapódik le, méghozzá a Zrt.-nél. 2010. 

óta a lakosság ugyanannyit fizet. Tízszeresre felment az ár, a lakosság mégsem fizet ennyit. 

Sajnos a vállalkozók viszont egy „csomó” helyen most mással fűtenek. Az ő irodáik is kiürültek, 
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ő otthonról látja el a feladatokat jelentős részben, mert az irodában bizonyos időszakokban 

csak 12 fok van. Ők is spóroltak egyébként, mint cég, saját maguknak. Ott jelentkeznek a fizetési 

dolgok, amik relatíve jók, de azért az a 10 %-os fizetési probléma a lakosság részéről, azért az 

általában beállt. Ott viszont sajnos ügyvédi tevékenységgel tudják ezeket a pénzeket behajtani. 

Nem egy könnyű dolog. Nem a Halas-T Kft.-nél, hanem a Zrt.-nél csapódik le a fizetési morál 

és a fizetési probléma. Az is előfordul, hogy a Zrt. később fizet a Halas-T Kft.-nek, de a „két 

ügyvezető” nem szokott ezen összeveszni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az üzleti terv elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2709   Száma: 23.02.23/16/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2709   Száma: 2023.02.23/16/0/A/KT 

 

33/2023. Kth. 

A Halas-T Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2023. évi üzleti tervét 

1.520.000 Ft 2023. évre tervezett adózott eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: 2023. költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Jó-Trans Kft.-vel kötött ingatlancsere előszerződés módosítása 

(Kiskunhalas, 126 hrsz., Kmeth S. u. 2.) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt ugye annyi van, hogy ennek a szerződésnek a határideje alapvetően december 31-én lejárt. 

Ők a szerződött felet értesítették arról, hogy beállt a kötbérfizetési kérelem, s erre válaszul 

érkezett egy igény arra vonatkozóan, hogy módosítsanak a szerződésen. Ők ezt a négy verziót 

hozták az előterjesztésben, ami még most is látható. Ő alapvetően a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság által támogatott III. verziót tenné fel szavazásra, 

ha nem kap ezzel ellentétes javaslatot bárki mástól. Ami egyébként azt tartalmazza, hogy a 

kötbérfizetés mellett mehet tovább a projekt. Azt gondolja, hogy ez egy elfogadható verzió. 

Remélik, hogy a másik oldal is elfogadja, s akkor bővülni, szépülni a városuk tovább.  

 

-----Kérdések----- 
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Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Ő a kötbér összegére szeretne rákérdezni. Ha jól tudja, 1.500 Ft/nap. Nem kevés egy kicsit?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani, hogy ennyi egyébként. Ő úgy emlékszik rá, hogy ennyi volt. Hogy kevés, 

vagy sok. Nyilvánvalóan, ha a másik oldalt kérdezik meg, akkor ő azt mondja rá, hogy ez 

rettenetesen sok. Ő inkább úgy közelíti meg ezt a kérdést, hogy nekik volt ott pár üzletük, 

amelyek bevételt hoztak. Ez nagyjából fedezetet nyújt arra, amit ezek az üzletek termeltek ebben 

az időben. Nem teljesen egyébként, tehát valamennyivel ez alacsonyabb összeg, de ezt kötötték 

meg akkor, amikor a szerződést aláírták. Ők ebben módosítani nem tud. Ott lehetett volna még 

srófolni felfelé.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Egy kis magyarázat. "Amíg a vállalkozó teljesít." Ha ő a vállalkozó és azt mondja, hogy holnap 

nem fizet, akkor kész?   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem. Ez arra vonatkozik, hogy a szerződést nem teljesíti.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és III. verziójú határozati javaslat elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2710   Száma: 23.02.23/17/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 Tart. FIDESZ 

 

     

2710   Száma: 2023.02.23/17/0/A/KT 

 

34/2023. Kth. 

A Jó-Trans Kft-vel kötött ingatlancsere előszerződés módosítása (Kiskunhalas, 126 hrsz., 

Kmeth S. u. 2.) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a Jó-Trans Kft. és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2021. szeptember 06. napján kelt, a Kiskunhalas, 

126 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában létrejött Elő-csereszerződés módosításához. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Elő-Csereszerződésben foglalt 

kötbérigényét érvényesíti a vállalkozóval szemben addig, amíg a vállalkozó teljesít. 

 

Határidő: 2023. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Jó-Trans Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

18 
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18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal kötött bérlőkijelölési jog alapításáról 

szóló megállapodás módosítást elfogadó határozat hatályon kívül helyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt ugye kaptak vissza egy olyan lakást, amely bérlőkijelölési joggal volt átadva a kórháznak. 

Azt mondták, hogy nincs rá szükségük. A következő előterjesztésben ezt ők tovább is adják 

hasznosításra.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2711   Száma: 23.02.23/18/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2711   Száma: 2023.02.23/18/0/A/KT 

 

 

35/2023. Kth. 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal kötött bérlőkijelölési jog alapításáról szóló 

megállapodás módosítást elfogadó határozat hatályon kívül helyezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2023. Kt. sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi.  

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog 

alapítása tárgyában kötött megállapodás módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt alapvetően Rendőrkapitány úr kereste meg őket azzal, hogy támogassák a halasi 
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rendőrkapitányság működését azzal, hogy adnak egy pár bérlőkijelölési jogú lakást, amelyeket 

valójában a halasi rendőrkapitányság használhat, hiszen ennek a megállapodásnak a keretében 

nagyon sok olyan lakás van, amit nem a helyi erők tudnak használni, hanem készenléti 

rendőrök, vagy a megyeiek, de ezeket a mostani módosítás keretében átadott lakásokat a helyi 

erők fogják tudni használni. Remélik, hogy akár ennek köszönhetően a helyi létszám feltöltését 

is tudja támogatni az önkormányzat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2712   Száma: 23.02.23/19/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
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Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2712   Száma: 2023.02.23/19/0/A/KT 

 

 

36/2023. Kth. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában 

kötött megállapodás módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bács-Kiskun Vármegyei 

Rendőr-főkapitányság és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a bérlőkijelölési jog 

alapítása tárgyában létrejött Megállapodás módosításához úgy, hogy az alábbi ingatlanokra 

bérlőkijelölési jogot alapít: 

1. 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 8. fsz. 12., 2603/1/A/12 hrsz, 28 m2-es ingatlan 

2. 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 8. fsz. 34., 2603/1/A/34 hrsz, 28 m2-es ingatlan 

3. 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 8. fsz. 37., 2603/1/A/37 hrsz, 28 m2-es ingatlan 

4. 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26. IV/12., 4689/6/A/15 hrsz, 65 m2-es ingatlan. 

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

Megállapodás módosítás (és esetleges módosításainak) aláírására. 

 

 

Határidő: 2023. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt. 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző általa: 

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítása 2023-as évben 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szokásos, lehet mondani, hogy technikai előterjesztésük.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2713   Száma: 23.02.23/20/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
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2713   Száma: 2023.02.23/20/0/A/KT 

 

 

37/2023. Kth. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítása 2023-as évben 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja a 2023-as évre a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programok elindítását, hozzájárulását adja a programtervek 

benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata önerőt biztosít a tervezett közfoglalkoztatási 

programok megvalósulásához. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a 2023-as költségvetésében 

elkülöníti. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hosszabb időtartamú 

programok megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket aláírja, 

tárgyalásokat folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket, 

megállapodásokat megkösse, minden szükséges dokumentumot, nyilatkozatot (és 

esetleges módosításokat) aláírjon. 

 

Határidő: 2023. április 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Czifráné Nagy Edit szervezési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Borotával és Kéleshalommal közös ebrendészeti megállapodás megkötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a címben említett települések keresték meg őket azzal, hogy szeretnének ilyen szolgáltatásra 

megállapodást kötni önkormányzatukkal. Alapvetően nincsenek ilyen jellegű problémáik a 

településeken, de elvárás a kormányhivataltól, hogy legyen valamilyen módon kezelve a kérdés.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2714   Száma: 23.02.23/21/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2714   Száma: 2023.02.23/21/0/A/KT 



72 
 

 

38/2023. Kth. 

A Borotával és Kéleshalommal közös ebrendészeti megállapodás megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Borota Község 

Önkormányzatával, valamint Kéleshalom Község Önkormányzatával való ebrendészeti 

együttműködéshez, a jelen határozat mellékletét képező Megállapodásban részletezett 

tartalommal. 

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

mellékelt megállapodás, és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Borota Község Önkormányzata 

Kéleshalom Község Önkormányzata 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete 

által használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Van itt akkor a szeretetszolgálattó képviselő. Szeretne egy pár gondolatot megosztani velük, ha 

nem akkor pedig csak kérdésekre, hogyha lesz, akkor válasz. Akkor amennyiben lesz kérdés, 

akkor tud rá választ adni.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2715   Száma: 23.02.23/22/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2715   Száma: 2023.02.23/22/0/A/KT 

 

39/2023. Kth. 

Beszámoló a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete által használatba 

vett ingatlanról 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete beszámolóját a melléklet szerint. 

 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik szépen és jó munkát kívánnak.  

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió 

Kiskunhalasi Csoportja által használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2716   Száma: 23.02.23/23/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2716   Száma: 2023.02.23/23/0/A/KT 

 

40/2023. Kth. 

Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja által 

használatba vett ingatlanról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja beszámolóját a 

mellékletben foglalt tartalommal. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központja által használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2717   Száma: 23.02.23/24/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2717   Száma: 2023.02.23/24/0/A/KT 

 

 

41/2023. Kth. 

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által 

használatba vett ingatlanról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja beszámolóját a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

használatba vett ingatlanról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a kéményseprői irodáról van szó. 
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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 

 

#: 2718   Száma: 23.02.23/25/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2718   Száma: 2023.02.23/25/0/A/KT 
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42/2023. Kth. 

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használatba vett 

ingatlanról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

26 

 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor örülnek, ha ezek a közbeszerzési tervek minél hosszabbak és minél bővebbek. Azt látják, 

hogy lehet, hogy volt már itt az utóbbi időben kicsit hosszabb is, de most egyelőre ez egy tizenkét 

tételből álló közbeszerzési terv az idei évre. Remélik, hogy minél több témát be tudnak majd 

indítani évközben és minél kevesebb húzódik át a következő évre, hiszen az idő múlása nem 

segíti a projektjeiket. Akkor egyre kevesebb műszaki tartalmat tudnak megvalósítani adott 

forrásból.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az elmúlt évekre ha visszatekintenek, azt láthatják, hogy minden évben történtek komoly 
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fejlesztések Halason. Hogyha a közelmúltra gondolnak, a Csetényi park fejlesztésére, vagy az 

új autóbuszmegálló fejlesztésére, vagy a múzeum fejlesztésre, lakossági utak, gyűjtőutak 

fejlesztésére. Tehát hosszan lehetne sorolni. Ahogy a mai ülésük elején az idei évi 

költségvetésről szóló vita kapcsán elhangzott, bármilyen nehezek is a külső körülmények, azért 

az egy nagyon jó hír itt Kiskunhalason, hogy ebben a nehéz évben is van arra módja az 

önkormányzatnak, hogy további fejlesztéseket tudjon végrehajtani a városban. Ezeket mutatja 

ez a közbeszerzési táblázat, amiből csak egy néhány dolgot szeretne kiemelni.  

Az egyik ilyen az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése, ami a mostani energiaár-

helyzetben véleménye szerint stratégiai kérdés. Szintén nagyon jó hír, hogy a Kopolyai útnak 

mind a külterületi, mind a belterületi szakasza felújításra fog kerülni. Ami talán a legnagyobb 

fejlesztés a városban, az a TOP-os projekt, amely több, mint 1 milliárd Ft-ban, ha jól emlékszik 

1,3 milliárd Ft-os összegben fog fejlesztést hozni itt Kiskunhalason. Ezzel kapcsolatban volt egy 

lakossági fórum is néhány héttel ezelőtt. Ott bemutatásra került ennek a projektnek a részletes 

terve, ami a Kuruc vitézek terétől egészen a kertvárosig, tehát egy több kilométeres szakaszon 

fog nagyon sok területen felújítást maga után vonni. Úgyhogy ennyit szeretett volna 

megemlíteni, hogy vannak olyan fejlesztési tervek a városban, amelyek az idei évben is 

biztosítják, hogy Halas tovább tudjon fejlődni, az említett nehéz körülmények között is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a közbeszerzési terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2719   Száma: 23.02.23/26/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; 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 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Harkai Péter Távol MMM 

 

     

2719   Száma: 2023.02.23/26/0/A/KT 

 

43/2023. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi 

közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési és beruházási 

csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv 

közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A pályázat hosszú és már nagyon bizonytalanok voltak abban, hogy eredményes lesz-e ez a 

pályázatuk, de végső soron megszületett az a támogatói döntés, amely alapján ezt az 
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ivóvízhálózat rekonstrukciót, tehát ezt a pályázatot végig tudják vinni és meg tudják valósítani. 

Ez a kis határozati javaslat módosítás szükséges hozzá, hogy az irányító hatóság felé 

elszámolható legyen majd a pályázat. Ez egy technikai jellegű megoldás. A pályázatot 

megnyerték. Akkor, amikor még legutóbb ez téma volt, akkor csak olyan módon tudtak róla 

beszélgetni, hogy beadott pályázat. Az útépítések miatt bizonyos pontját előre meg is csinálták, 

így tehát örülhetnek annak, hogy ez pályázati forrásokkal is meg lesz támogatva, ez az 

ivóvízhálózati rekonstrukció.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2720   Száma: 23.02.23/27/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 
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Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2720   Száma: 2023.02.23/27/0/A/KT 

 

44/2023. Kth. 

Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a KEHOP-2.1.11 kódszámú, „Felhívás víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának 

felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhívásra benyújtott „Ivóvízhálózati 

rekonstrukció Kiskunhalason” című, KEHOP-2.1.11-21-2022-00049 azonosítószámú 

projekt megvalósításához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, 

dokumentumokat aláírja. A projekt megvalósítási helyszínei: 6400 Kiskunhalas, Batthyány 

u. (hrsz. 5123/1), Árpád u. (hrsz. 4829/1, 5105), Arany János u. (hrsz.4857), Vasút u. (hrsz. 

4898/1), Szövetség tér (hrsz. 4888,4889), Dr. Nagy Mór u. (hrsz. 4828), Dob u. (hrsz. 

4823), Katona József u. (hrsz. 4790), Belterület (hrsz.4735/28.), Névtelen u. (hrsz. 4731), 

Kuruc vitézek tere (hrsz. 4730/31).  

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően 

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

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

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

összege és forrása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 

elszámolható költségbe tartozó önerő: 28 069 549,- Ft, nem elszámolható költség: 

1 070 000,- Ft, azaz a teljes önerő összege: 29 139 549,- Ft. A támogatási kérelem 

benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal 

megegyezően 65 495 614,- Ft. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a projekt megvalósításához szükséges teljes önerőt összegét az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből biztosítsa.  

 

Határidő: 2023. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az RRF-1.1.2 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázati 

felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt megnyílt egy ilyen pályázati lehetőség. A jelenlegi kapacitásaik bölcsődét tekintve nagyjából 

90 főre tehetőek. Alapvetően egy-egy iskolai, vagy óvodai csoportjuk az a 200-250 fő környékén 

van, tehát a fele alatt vannak azok a kapacitások, amelyeket biztosítani tudnak bölcsődei 

férőhelyek tekintetében. Ezzel a pályázattal három egy csoportszobás, azaz 36 fős bölcsődei 

létesítményt szeretnének létrehozni. Alapvetően a kertvárosi iskola és óvoda mellé. Azért is 

nagyon fontos lenne ez, hogy olyan intézményeik legyenek, amelyek annak épülnek, egyrészt 

megfelelnek az akadálymentesítési kritériumoknak, másrészt pedig a fenntarthatósági 

követelményeknek, amelyeket a mai kor szelleme nagyon is megkíván. Akár hőszivattyús és 

napelemes megoldásokra gondol, amelyekkel szinte nullán lehet üzemeltetni egy ilyen 

intézményt. Bízik benne, hogy olyan műszaki tartalmat fognak tudni megfogalmazni és 

megvalósítani ennek a pályázatnak a keretén belül, amennyiben nyer, amelyek teljesítik ezeket 

a kritériumokat. Még akkor is lehet, hogy lesznek olyanok, akiket el kell utasítsanak. Bízik 

benne, hogy aki szeretne dolgozni, az fog tudni dolgozni ezek közül a szülők közül, vagy hát 

minél többen. Úgyhogy erről szól ez a mostani előterjesztésük és pályázati lehetőségük.  

 

-----Kérdések----- 

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

Azt szeretné megkérdezni, hogy ez az összeg tartalmaz-e oda esetleg egy autóparkolót? Ott a 

kertvárosi iskolánál az a parkoló azért elég életveszélyes, ott szaladgálnak a gyerekek. Ennek 

a rendezésére van-e tervben megoldás, vagy ez a pályázat tartalmazza-e parkoló megépítését?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ma már úgy nem lehet intézményt létrehozni, hogy a megfelelő számú parkolót nem építi meg 

hozzá az ember. Nyilván az építési szabályok menet közben változtak. A mostani építési 

szabályok azok a mostani építésre alkalmazandóak. Amikor az iskola épült, nyilván közel nem 

volt ennyi jármű az utakon, közel nem volt ennyi jármű az emberek tulajdonában, így nem is 

volt indokolt az, hogy előírjanak akkora mértékű parkolófejlesztést, ami a mai napra már 

indokolt lenne egyébként. Ezek sajnos ilyen problémák, amelyeket igyekeznek utólag kezelgetni. 

Ennek a projektnek a keretében, hasonlóan, mint ahogy az óvodánál is megvan oldva az, hogy 

parkoló van az óvodához, szükséges lesz az, hogy megfelelő mennyiségben parkolót hozzanak 

létre. Úgyhogy ennek az intézménynek nem lesz valószínűleg ilyen problémája.  

 

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

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a kérelem beadásáról kéri a képviselők 

szavazatát a pályázatra. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2721   Száma: 23.02.23/28/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2721   Száma: 2023.02.23/28/0/A/KT 

 

45/2023. Kth. 

Az RRF-1.1.2 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó 

támogatási kérelem 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az RRF-1.1.2 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra 

legfeljebb 1 440 000 000,- forint támogatási összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja és a pályázat benyújtásához szükséges 

forrást a 2023. évi költségvetésben biztosítsa.  

 

Határidő: 2023. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Látja, hogy a határozatból kapnak az egyesületek, de velük egyeztetve lett, nehogy legyen olyan 

gond, mint ami ezelőtt is volt.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igyekeznek őket már akkor értesíteni, amikor a bizottsági ülésre bemegy ez a téma, s ott tudnak 

egyeztetni. A mostani alkalommal nem jött el képviselőjük, de még tartják továbbra is ezt az 

ígéretüket, hogy a zöld szervezeteket és az érdeklődőket külön meghívják erre, az előterjesztés 

tárgyalására.  

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

képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2722   Száma: 23.02.23/29/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

 

     

2722   Száma: 2023.02.23/29/0/A/KT 

 

46/2023. Kth. 

Kiskunhalas város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a főkertész 

beszámolóját a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról, 

illetve fatelepítésekről az I. sz., illetve a II. sz. melléklet szerinti tartalommal. 
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2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 

az I. sz. mellékletben újonnan bekerült veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti 

kivágásukhoz azzal a kikötéssel, hogy a kivágást követő egy éven belül a mindenkori 

főkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Mongyi Marianna, elnök, Zöld Híd Környezetvédők Egyesülete, 6400 Kiskunhalas, Mérleg utca 

3. 

Pajor Zoltán, elnök, Hazatalálás Baráti Kör Egyesület, 6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 16. 

III./16.) 

Greguss Viktor főkertész 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 

Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas közvilágítási célú eszközeinek üzemeltetéséről szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi extra információt mondana el itt, hogy a közvilágítás az előző körben, amikor döntöttek 

arról, hogy milyen közbeszerzéseket szeretnének indítani, akkor volt ott egy olyan sor, hogy a 

közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése. Ennek a sornak a megvalósítása érdekében 

elkezdték az előkészítő munkát és tervezőt keresnek arra, hogy a város teljes közvilágítási 

eszközparkját lecseréljék. Ezek a mostani eszközök nem led technológiás, s nem a legújabb 

eszközök már, hanem húsz-, harmincéves technológiát képviselnek. Mostani 

energiafogyasztásuk már nagyon erősnek mondható. Ahogy változik például egy hűtőgépnek is 

az energiabesorolása, itt ezek a lámpatestek is inkább korszerűtlennek mondhatóak. Meg 

szeretnék valósítani. Nagyon szerette volna, hogy az idei évben a végére érjenek a felújítási 

projektnek, de úgy tűnik, hogy a tervezési kapacitások nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, 

akár az országban arra, hogy ilyen közvilágítás korszerűsítést az idei évben akár kivitelezzenek 

is. Ha valakinek van ilyen irányú tervező ismerőse, akkor szívesen vennék a jelentkezését, mert 

nagyon sokan most gondolkoznak ugyanebben a témában, ugyanannál az oknál fogva, hogy 

megdrágultak az üzemeltetési költségek. Nyilván próbálnak egyébként helyi tervezőket bevonni 

ebbe a feladatba, s minél gyorsabban eljutni oda, hogy ezt a felújítást véghez tudják vinni, 

hiszen, ha nem sikerül, akkor az a 2024-es évükre fog nagyon komoly pénzügyi nyomást 
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helyezni. Valamekkora biztos lesz így is, mert valószínűleg nem fogják tudni megoldani 2024. 

január 1-jére ezt a felújítást, de azon lesznek, hogy minél gyorsabban a végére járjanak ennek 

a beruházásnak. A beszámolóval kapcsolatban pedig nyilván vannak hibák és ebben a mostani 

rendszerben több hiba van. Azt tudja elmondani, hogy azokat a hibákat, amelyeket akár a 

bejelentéses oldalukon keresztül ők közvetítik a szolgáltató felé, azokat megcsinálják. Azt 

tapasztalják, hogy nincsenek ilyen típusú anomáliák, de tapasztalja ő is azt, hogy viszonylag 

sok eszköz tönkremegy. Nemrég volt ilyen teljes égőcseréjük is. Ennek ellenére ezek az eszközök 

meg-megadják magukat. Nem tudják stabilan, mint amit a mostani technológiák már tudnak, 

hogy akár tíz éveket is működnek úgy, hogy nem lesz belőle üzemhiba. Remélik, hogy a 

technológiaváltás után már nem lesz ilyen mértékű a hibalehetőség. Azt tudja mondani 

mindenkinek, hogyha hibát észlel, azt vagy közvetlenül a szolgáltatónak, vagy náluk a bejelentő 

oldalon közölje és akkor megpróbálnak ezen segíteni és minél gyorsabban orvosolni ezeket a 

kieső közvilágítási testeket.  

 

-----Kérdések----- 

 

Hortobágyi Csaba képviselő: 

 

A kérdésének egy részére sikerült választ kapnia Polgármester úrtól most. Elég kényes téma, 

márcsak a bejelentés miatt is. Olyan kérdése lenne lakossági észrevétel alapján, hogy attól 

függetlenül, hogy többen jeleztek egy esetleges problémát, volt, hogy hetekig nem történt semmi. 

Az önkormányzat tud-e ebben segíteni a lakosságnak, hogy hat a szolgáltatóra, hogy ezt 

felgyorsítsa? Illetve egy olyan észrevételt kapott lakossági részről, ezt nem tudja, hogy 

kivitelezhető-e, esetleg Péter lehet, hogy tud ebben segíteni, hogy Kiskunhalason a gyalogos 

átkelőhelyeken esetleg erősebb izzókat beszerelni a lámpatestekbe közlekedésbiztonsági 

szempontból.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Most, ha ezt a beruházást meg fogják tudni csinálni, valószínűleg ez lesz a leggyorsabb módja 

annak, hogy változtassanak ezeken a neuralgikus pontokon, hiszen itt a tervezés során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy gyalogátkelőhely van, s ott a megfelelő fényerőnek 

rendelkezésre kell állnia. Ha most valamilyen oknál fogva, akár amiatt mert az adott 

gyalogátkelőt még korábban létesítették, mint ahogy ezek a fényerőszabályzási kötelezettségek 

meglettek volna, vagy más okból, hogy a lámpa esetleg nem tud annyit, akkor is nekik csak 

olyan megoldások lesznek elfogadhatók, amelyek biztosítani fogják a kötelezettséghez 

megfelelő fényerőt. Biztos benne, hogy utána ezek a jellegű panaszok meg fognak szűnni.  

A bejelentéssel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy ezen az önkormányzat által a 

www.kiskunhalas.hu-n üzemeltetett bejelentőfelületre, ha kapnak jelzést, akkor ők is jelezni 

fogják ezt a szolgáltató felé. Ők azt tapasztalják, hogy mozdulnak a jelzéseikre. Lehet, hogy nem 

azonnal, aznap már, de belátható időn belül valóban megoldásra kerül a probléma és kijavítják 

a hibát.  

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Majdnem megkapta a választ, amit fel akart tenni. Ugye ez már volt előttük, ez a beszámoló. 

Most egy kicsit tettek bele Kiskunhalast, nem sokat. Valami kicsit azért benne van, de ugyanaz. 

Ő is azt szeretné, hogy a nagyvárosokban járva ilyen veszélyes helyeken úgy van a kandeláber 

felszerelve, hogy magas fényt adjon, tehát felhívja a járművezetők figyelmét, hogy veszélyes 

szakasz.  

http://www.kiskunhalas.hu-n/
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-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László alpolgármester: 

 

Annyit szeretne kérni Képviselő úrtól, hogyha van konkrét hely, cím, akkor vissza tudják nézni 

több hónapra visszamenőleg, hogy hol, miért utasította el esetleg a szolgáltató, vagy mit 

jegyzett be az adott hibahelyhez.  

Az elmúlt alkalommal eléjük tárt beszámolóban is pontosan ennyi volt Kiskunhalas városról. 

Ezt ő is megjegyezné, hogy 13 oldalas beszámolóból egynegyed oldalnyi szól Kiskunhalasról. 

Sajnálja, hogy ismét nincs itt a szolgáltató képviseletében senki. Bízik benne, hogy egyszer 

sikerül velük testületi ülésen is találkozni, nemcsak egyéb tárgyalásokon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2723   Száma: 23.02.23/30/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 
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Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Kuris István László Tart. FIDESZ 

 

     

2723   Száma: 2023.02.23/30/0/A/KT 

 

47/2023. Kth. 

Kiskunhalas közvilágítási célú eszközeinek üzemeltetéséről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az MVM Lumen 

Fényszolgáltató Kft. 2022. évi beszámolóját a kiskunhalasi közvilágítási eszközök 

üzemeltetésétől és karbantartásáról. 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. 6724 Szeged, Pulcz u. 44. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Intézmény átszervezési ütemterv módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Történt némi módosítás, itt a gyermekétkezés integrációja gyakorlatilag adózási szabályok 

miatt nem célszerű. Ezt újra kellett gondolniuk, így módosítottak azon a határozatukon, amelyet 

szeptemberben hoztak itt az integráció kapcsán, s ennek bizonyos pontjait akkor hatályon kívül 

kell helyezni, illetve módosítani kell.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2724   Száma: 23.02.23/31/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

 

     

2724   Száma: 2023.02.23/31/0/A/KT 

 

48/2023. Kth. 

Intézmény átszervezési ütemterv módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2022. sz. határozatával 

módosított 173/2022. sz. határozat mellékleteként elfogadott ütemterv 7., 9., 11. pontját 

hatályon kívül helyezi, a 8., 10., pontjainak módosítását, továbbá az egyes feladatok 

ellátásáról szóló tájékoztatást a jelen határozat mellékletében foglalt ütemterv szerint 

elfogadja.  

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

átszervezéshez szükséges intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok, szerződések, esetleges módosítások aláírására. 

 

Határidő: 2023. szeptember 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ igazgató 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

32 

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szándéknyilatkozat a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott 

óvodák és bölcsődék átszervezéséhez 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a szándéknyilatkozatukat már megfogalmazták. Itt elkezdenek akkor menni azon az úton, 

hogy ezt az integrációt végrehajtsák, hogy szeptember 1. napjától egy intézményként tudjanak 

üzemelni a kiskunhalasi óvodák és bölcsődék.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2725   Száma: 23.02.23/32/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

2725   Száma: 2023.02.23/32/0/A/KT 

 

49/2023. Kth. 

Szándéknyilatkozat a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott óvodák és bölcsődék 

átszervezéséhez 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodákat és a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjét 2023. augusztus 31. 

napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (3) bekezdése alapján 
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– egyesítéssel, amelynek módja beolvadás, jogutódlással megszűntesse, továbbá ezen 

intézmények jogutódja 2023. szeptember 1. napjától a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde legyen. 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodákat, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődét, valamint Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéjét beolvadással átszervezi, úgy, hogy a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsődébe beolvad a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Bölcsődéje, akként, hogy a beolvadó óvoda telephelyek közül 

az Átlós Úti Óvoda telephely megszűnik, és az alábbi óvoda telephelyek Tagóvodaként, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje pedig Tagbölcsődeként működik 

tovább 2023. szeptember 1. napjától: 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde: 

1. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Székhely (6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17.) 

2. Ady Endre Utcai Tagóvoda (6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.)  

3. Kertvárosi Tagóvoda (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 1/A.)  

4. Szilády Áron Utcai Tagóvoda (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.)  

5. Vasút Utcai Tagóvoda (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.)  

6. Vackor Tagóvoda (6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.)  

7. Bajza Utcai Tagóvoda és Tagbölcsőde (6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.)  

8. Felsővárosi Tagóvoda (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.)  

9. Városi Tagbölcsőde (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 2.) 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az átszervezési 

ütemtervet a melléklet szerinti tartalommal. 

4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az átszervezéssel összefüggő egyeztetések lefolytatásra, valamint a további 

szükséges döntések előkészítésére és azok döntésre történő beterjesztésére legkésőbb 

2023. május 25. napjáig 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert tervezett forgatókönyvben foglalt feladatok ellátására, végrehajttatására, 

a szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok és esetleges módosításaik 

aláírása. 

 

Határidő: 2023. május 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ igazgató 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezető 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjének vezetője 

 

Határidő: azonnal 

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

33 

 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Óvodák működési körzetének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt ugye az Átlós úti óvodának a kieséséből adódóan újra kellett gondolniuk a megmaradó 

óvodák körzeteit. Ezt a módosítást tartalmazza ez a mostani előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Miért kellett bezárni az Átlós úti óvodát? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azért, mert gyakorlatban kiiratkoztak belőle a szülők. Tehát nem maradt benne senki, ezért 

bezárták. Egyébként fűteni, meg ezek ilyen gazdaságossági indokok voltak, mert nagyon lehetett 

növelni az átlaglétszámot a megmaradt óvodáikban, úgyhogy még így is vannak szabad 

kapacitásaik. Ez egy ilyen optimalizációs folyamat. Óvodából sok van, bölcsődéből kevés van. 

Ezt tudja mondani. Az óvodai kapacitásuk jelentős tényleg.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a körzetek módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2726   Száma: 23.02.23/33/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #35; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

2726   Száma: 2023.02.23/33/0/A/KT 

 

50/2023. Kth. 

Óvodák működési körzetének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő 

óvodaigazgatóságokhoz tartozó telephelyóvodák működési (felvételi) körzetét 2023. március 1. 

napjától a melléklet szerint határozza meg. 

 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

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

34 

 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, illetve 

nevelési-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai jellegű előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2727   Száma: 23.02.23/34/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #36; 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 
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Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

2727   Száma: 2023.02.23/34/0/A/KT 

 

51/2023. Kth. 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, illetve nevelés-gondozás 

nélküli nap megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári időszakra a nyitvatartási rendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

a.) A Bölcsőde 2023. július 24. napjától - 2023. augusztus 25. napjáig zárva tart. A szünet 

előtti utolsó nyitvatartási nap 2023. július 21. napja (péntek). A szünet utáni első 

nyitvatartási nap 2023. augusztus 28. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári 

időszakban a Bölcsőde nyitva tart.  

b.) 2023. június 29-30. (csütörtök-péntek) Nevelés nélküli nap.  Ezen a napon a bölcsődei 

nevelés-gondozás szünetel. 

 

c.) A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

Határidő: 2023. február 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Kuruc 

Vitézek tere 17. 

Miskei Beáta intézményvezető, Városi Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Május 1.tér 3. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

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

35 

 

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási 

rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A másik intézményükre ugyanazt a technikai jellegű döntést kell meghozniuk. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2728   Száma: 23.02.23/35/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #37; 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 
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Harkai Péter Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Igen MHM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

2728   Száma: 2023.02.23/35/0/A/KT 

 

52/2023. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendje, illetve nevelés-

gondozás nélküli nap megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári időszakra a nyitvatartási rendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a.) A Bölcsőde 2023. június 26. napjától - 2023. július 23. napjáig zárva tart. A szünet előtti 

utolsó nyitvatartási nap 2023. június 23. napja (péntek). A szünet utáni első 

nyitvatartási nap 2023. július 24. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári időszakban 

a Bölcsőde nyitva tart.  

b.) 2023. április 21. (péntek) Bölcsődék Napja.  Ezen a napon a bölcsődei nevelés-

gondozás szünetel. 

c.) A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

Határidő: 2023. február 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Márton-Miskei Beáta intézményvezető, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

6400 Kiskunhalas, Május 1.tér 3. 

Szeriné Ferencsik Yvette Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Kuruc 

Vitézek tere 17. 

Juhász Gábor közművelődési referens, 

Czeglédi Edit szociálispolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

36 

 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Megállapodás kötése a COOP-HALAS ZRT.-vel élelmiszerutalványok 

beváltására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Beszédes a neve is az előterjesztésnek. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2729   Száma: 23.02.23/36/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #38; 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 
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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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

2729   Száma: 2023.02.23/36/0/A/KT 

 

53/2023. Kth. 

Megállapodás kötése a COOP-HALAS ZRT.-vel élelmiszerutalványok beváltására 

 

H a t á r o z a t  

 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a COOP-HALAS ZRT. között létrejött megállapodást a melléklet szerinti 

tartalommal. 

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

a COOP-HALAS ZRT-vel kötött megállapodás (és esetleges módosítások) aláírására. 

 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

37 

 

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Köztemetésre megállapodás kötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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-----Kérdések----- 

 

Harkai Péter képviselő: 

 

Itt olvassa, nem lehetséges esetleg mástól is bekérni árajánlatot? Látja, hogy itt csak egy 

vállalkozó szerepel. Esetleg megversenyeztetni. Van egy ismerőse Pesten, egy temetővezető, az 

árakat nem biztos, hogy nem befolyásolná.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően régóta megy ezzel a céggel ez a típusú szolgáltatás. Alapvetően nincs olyan 

kötelezettségük az értékhatárok miatt, hogy ezt ilyen nagy közbeszerzésbe kellene vonni. Azért 

hozták ide, hogy alapvetően a képviselő-testület döntsön róla, hogy ez elfogadható-e. Nem 

tudja, hogy lehet-e érdemi megtakarítást elérni. Azt meg tudja ígérni, ha erre van igény, akkor 

ez egy egyéves megállapodás. Hogyha ez az igény, akkor a következő, ennek a lejártakor 

lefolytatnak a helyiekkel egy ilyen beszerzési eljárást. Akkor megnézik, hogy milyen számok 

jönnek ki. Ezt tudná javasolni. Túl nagy kilengés nem gondolja, hogy lesz ebben a dologban. 

Az a baj, ha olyan eljárást folytatnak le, az önmagában is költséget jelent. Próbálni kell úgy 

lavírozni, hogy a lehető legjobb legyen. Annak örülnek, ha egyáltalán a köztemetésekre nem is 

kerül sor, hanem ezt tudják kezelni a családok, ha ilyen helyzetbe kerülnek.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2730   Száma: 23.02.23/37/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #39; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 

 

     

2730   Száma: 2023.02.23/37/0/A/KT 

 

54/2023. Kth. 

Köztemetésre megállapodás kötése 

 

H a t á r o z a t  

 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a KEGYELET FÉNYE Kft. között létrejött megállapodást a melléklet szerinti 

tartalommal. 

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

a KEGYELET FÉNYE Kft -vel kötendő megállapodás (és esetleges módosítások) aláírására. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

38 

 

38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a polgármester 2022. II. félévében átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2731   Száma: 23.02.23/38/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #40; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 1 6.67 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

Hortobágyi Csaba Nem MHM 
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2731   Száma: 2023.02.23/38/0/A/KT 

 

55/2023. Kth. 

Beszámoló a polgármester 2022. II. félévében átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló 2022. II. félévi beszámolót elfogadja a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

39 

 

39. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2022. II. félévében átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2732   Száma: 23.02.23/39/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #41; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2732   Száma: 2023.02.23/39/0/A/KT 

 

56/2023. Kth. 

Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2022. II. félévben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 2022.II. félévi beszámolóját az alábbiak szerint:  

 

Támogatási forma 

megnevezése 

Kérelmek 

száma 

Támogatott 

kérelmek száma 

Elutasított 

kérelmek száma 

Önkormányzati szociális 

lakásbérleti szerződés 

megszüntetése  6 6 0 
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Önkormányzati szociális 

bérlakás kiutaló határozat 

visszavonása 3 3 

 

0 

Önkormányzati szociális 

lakásbérleti szerződés 

kiutalása 45 22 23 

Bursa Hungarica 

pályázati kérelmek 

elbírálása 19 17 2 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hunyadi Péter bizottsági elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

40 

 

40. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

Bizottság átruházott hatáskörben 2022. II. félévében hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2733   Száma: 23.02.23/40/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #42; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2733   Száma: 2023.02.23/40/0/A/KT 

 

57/2023. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörben 2022. II. félévében hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 2022. második félévében átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóját az alábbiak szerint: 

− A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. 

            mellékletének módosítás 

− Értékesítésre kijelölt ingatlan értékbecslésének jóváhagyása V. 

− A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésén tulajdonosi álláspont kialakítása 

− Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. üzletrész értékesítése 
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− Tulajdonosi hozzájárulás fedett lelátó építéséhez a Bundzsák Dezső Sportközpontban 

− Tulajdonosi hozzájárulás parkolóépítéshez a Szövetség téren  

− Tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró építéséhez a Szalag utcában  

− Tulajdonosi hozzájárulás parkolásgátló eszköz elhelyezéséhez a Szilády Áron utcában 

− Tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró építéséhez a Friedrich utcában 

− A Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület végelszámolási eljárás befejezése 

− Értékesítésre kijelölt ingatlan értékbecslésének jóváhagyása VI. 

− A Trianon Ligetben emléktábla elhelyezése 

− A Sóstó északi partvonalán lévő veszélyes fák kezelése 

− A Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása 

− Tulajdonosi hozzájárulás zárt kukatároló létesítéséhez a Kossuth u. 15-17-19. alatt 

 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Skribanek Zoltán bizottsági elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

41 

 

41. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

átruházott hatáskörben 2022. II. félévében hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2734   Száma: 23.02.23/41/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #43; Elfogadva 

https://www.kiskunhalas.hu/testulet_files/2022-11-24/31_napirendi_pont.pdf
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Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2734   Száma: 2023.02.23/41/0/A/KT 

 

58/2023. Kth. 

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott 

hatáskörben 2022. II. félévében hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága 2022. II. félévében átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló 

nemleges beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2023. január 31. 

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

 

Vincze Attila bizottsági elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

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

42 

 

42. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2735   Száma: 23.02.23/42/0/A/KT 

Ideje: 2023 február 23 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #44; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

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 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

2735   Száma: 2023.02.23/42/0/A/KT 

 

59/2023. 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 2023. február havi beszámolót.  

 

 

Határidő: 2023. február 23. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Tulajdonképpen interpellációjával összefüggésben itt a hozzászólásoknál már felmerült 

ugyanez a dolog, amit ő interpellációba szánt. A közvilágítással kapcsolatban szeretne szólni. 

Ugye itt volt a közvilágítást üzemeltető cég beszámolója. Úgy gondolta, hogy ez a kérdés, amit 

ő felvetne, ez nem a működtető cég tevékenységéről szól, hanem a dolognak Kiskunhalas 

városban történő megítélése. Az egyik az, s ez is tételesen elhangzott, hogy vannak ilyen 

lakossági felvetések. Érkeztek hozzá ilyen felvetések, amelyben észrevételezik, hogy a 

gyalogátkelőhelyeket jobban meg kellene világítani a biztonságosabb gyalogos és 

gépjárműközlekedés érdekében. Felvetődött itt, illetve szóba került, hogy új közvilágítás 
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kialakítása fog történni a városban, s ezek a dolgok ott figyelembe lesznek véve. Ezenkívül pedig 

nagyon hiányos a közvilágítási lámpák működése. Ő itt a szorosan vett városközpont egy 

részében a Köztársaság utcában és a Kossuth utcának a városközpont felé rövid szakaszát 

megnézte, huszonhat darab lámpa nem működik. Mindjárt itt a városháza előtt, illetve az egész 

Köztársaság utcán. Ebben az ügyben kellene valamit tenni. Úgy gondolja, hogy ebben az 

ügyben tehetne valamit talán a közterület-felügyelet. A közterület-felügyelet járőrözik, 

tudomása szerint végzi a munkáját, kint van a közterületen. Észrevehetnék, hogy lámpatestek 

nem működnek és a megfelelő jelzéseket megtennék. Ő ebben szeretné kérni a Polgármester úr 

intézkedését. Például a Köztársaság utcában kettő darab lámpa, vagy armatúra hiányzik is, 

nincs is meg.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban, itt a közvilágítással kapcsolatos kérdéseket boncolgatták. Nagyon bízik abban, hogy 

ez a technológiaváltás, ami előtt állnak, ez megoldást fog jelenteni ezekre a kérdésekre. Addig 

pedig azt tudja mondani, hogy megértette. Közterület-felügyelőik jelentős részben egyébként 

napközben vannak. Akkor nem annyira tudják, de van éjszakai műszakjuk. Meg fogják kérni 

őket, hogy amennyiben tapasztalnak ilyet, akkor ők is jegyzeteljenek egyet rá és be fogják 

jelenteni ezeket a hibákat, hogy minél kevesebb ilyen bosszantó probléma legyen a városban. 

Ezen lesznek, hogy egy korszerű, modern rendszer legyen a közeljövőben kialakítva, aminek 

lehetőleg ne is legyen ennyi hibafaktora. Ez a mostani tényleg 2019-ben volt talán teljes 

izzócsere. Akkor új izzót kapott minden egyes lámpatest. Ahhoz képest eltelt négy év és már 

nagyon sok lámpa hibát jelez, úgyhogy itt az ideje a technológiaváltásnak.  

Igen, ezeket a hibákat, amelyeket jelzett Képviselő úr, ők a szolgáltató felé a mai napon már 

megtették a jelzést. Azt tapasztalták, hogy már a mai napon egyébként a szolgáltató a városban 

is volt. Már a jelzett hibák közül is egy párat kijavítottak. Úgyhogy bízik benne, hogy a többit 

is, a maradékot is meg fogják oldani, s nem tapasztalnak hibát. Ezzel együtt is az interpellációra 

nyilván választ fog adni hivatalosan is és akkor a következő testületi ülésen majd 

megbeszélhetik, hogy valóban kijavította-e ezeket a hibákat a szolgáltató, amelyek jelzésre 

kerültek.  

Köszöni szépen mindenkinek a mai munkáját, ezzel a mai napi feladataik végére értek. 

Mindenkinek további szép napot kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 (:dr. Bognárné Nagy Éva Mária :)   (: Harkai Péter :) 


