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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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Ülés ideje: 2015.01.29.         13:35 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/c.) 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1  FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. 

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9.Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12.Tapodi Attila 1  SHT 

13. Váradi Krisztián 1  SHT 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. 

 

 (13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (2 fő 13,33 %) 

 

Kristóf Andrea       aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

László Mária belső ellenőr 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető  

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és 
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szociálpolitikai osztályvezető 

Tóth Péter  főépítész 

Barta József stratégiai és fejlesztési 

osztályvezető 

Matos Andrea  főkertész 

Csendes Ildikó  KIGSZ igazgató 

Rostás László KVCNÖ elnök 

Dr. Csala Mónika sajtóreferens 

Nagy-Apáti Ivett érintett 

Balogh István érintett 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Tapodi Attila képviselőket.  

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  

 

1.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

Ismerteti: dr. Csala Mónika sajtóreferens. 

 

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

 

2.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

2015-ben is folytatódnak azok a szociális programok, amelyek a rászorulókat hivatottak 

megsegíteni. Ennek keretében a szociális üdültetés programja is bővülő lehetőségeket kínál. A 

tavalyi évre erre a célra, közismert nevén az Erzsébet programra 3 milliárd Ft állt 

rendelkezésre. Az idei évben ez megduplázódott, tehát összesen 6 milliárd Ft áll rendelkezésre 

erre az üdültetési célra. Ebből 3 milliárd Ft-ot a gyermekek táboroztatására lehet felhasználni, 

a másik 3 milliárd Ft-ból pedig nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, 

köznevelési dolgozók részesülhetnek. 

A nyugdíjasok számára üdülési és gyógyfürdő belépést biztosító lehetőségek kínálkoznak. Az 

elnyert támogatás üdülési szolgáltatás formájában valósul meg. Nyertes pályázat esetén 5 ezer 

Ft önerő befizetésével lehet igénybe venni a szolgáltatást a programban meghatározott 

szálláshelyeken. Pályázni az a 60.életévét betöltött, öregségi nyugellátásban részesülő tud, 

akinek a nyugdíja 147 ezer Ft alatt van, s nincs adóköteles jövedelme. A gyógyfürdő belépő 

igénybevételének feltételrendszere hasonló. Itt az önerő 2500 Ft és akár 30 fürdőbelépő is 

igénybe vehető, szintén a programban kijelölt fürdőhelyeken. A nyugdíjasok számára elérhető 

programok határideje hamarosan lejár, ez február 9. Akit még ez a lehetőség érdekel, annak 

gyorsan meg kell tennie a szükséges lépéseket.  

A gyermektáboroztatás kiemelt jelentőséggel bír, több mint 60 tematikus táborra, tavaszi és 
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őszi kirándulásokra történt kiírás. A gyermekek maximum 2 ezer Ft önerő mellett vehetnek részt 

a 6 napos, teljes ellátást és egész napos programokat biztosító táborokban. Általános iskola 

csoportok, nagycsaládosok, nevelőszülőknél és családok átmeneti otthonában élő gyermekek a 

kedvezményezettek. A tematikus táborok elsősorban sport és művészeti profilúak. Kirándulások 

támogatására is van lehetőség például Erdélybe, ahol Gyergyóban, Gyimesben lehet 

kirándulást tenni.  

Fontos, hogy a pályázatok kitöltésében és leadásában hol tudnak az érdeklődők információkhoz 

jutni. Kiskunhalason ő két ilyen helyről tud. Az egyik a városi könyvtár, a másik pedig Fidesz 

kiskunhalasi irodája, azonban bármely képviselő szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 

Bízik benne, hogy minél több kiskunhalasi fog ezzel a lehetőséggel élni.  

 

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 

 

#: 82   Száma: 15.01.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 13:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
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Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

82   Száma: 2015.01.29/0/0/A/KT 

 

7/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015.január 29-i ülésére kiküldött meghívónak 

megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete többletbevétele 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének  

elfogadása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Városmarketing Tervének elfogadása Farkas Dániel 

alpolgármester 

 

5.  A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2015. évi Szolgáltatási 

Jegyzékének jóváhagyása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Az Ifjúsági Önkormányzat megalakítása  Patocskai Tamás  

képviselő 

 

7.  Tájékoztató Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

részére a 2014.évi támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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9.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

elrendelése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program 2014.évi 

beszámolója 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat beszámolója 2014.évi munkájáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Menekültügyi és Migrációs Stratégiához kapcsolódó beruházások 

támogatása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A Kiskunhalas, 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A Kiskunhalas, 3012/5,3402 és 3403 hrsz. alatti ingatlanok cseréje 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  A Kiskunhalas 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Megállapodás módosítás - a Máltai Szeretetszolgálattal, a Hit 

Gyülekezete Kiskunhalasi Tagcsoportjával, valamint a HTKT 

Szociális Szolgáltató Központtal   

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 

határozatairól 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, valamint az 

Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

Aradszky Lászlóné 

ÜSZB elnök 

 

20.  Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

Dr. Skribanek Zoltán 

PKGTB elnök 

 

 

21.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Tájékoztatók a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és 

javaslatok megvizsgálásáról 

Aradszky Lászlóné 

ÜSZB elnök 

Dr. Skribanek Zoltán 

PKGTB elnök 

Váradi Krisztián  

KKSHB elnök 
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23.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

1 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

többletbevétele 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Az előterjesztés előzménye, hogy 2014.decemberében a képviselő-testület a 2014.november 

30-ig keletkezett Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevételéről már 

döntést hozott. 2014. december 1-31. között keletkezett többletbevétel kerül most 

előterjesztésre. Mellékletbe került az intézmény kérelme, illetve a határozati javaslathoz a 

felhasználás részletező táblázata.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Köszöni ezt a szóbeli kiegészítést, erre rá is kérdezett volna, de akkor ez a része már tiszta, így 

az kérdése feleslegessé vált. Ez a 9 millió Ft azokat a számlákat fedezi, ami a táblázatban 

látható. Ezek a 2014-es teljesítésű számlák, illetve kiadások. Ez azt jelenti, hogy a 

költségvetésében szereplő kiadásokat túllépte a KIGSZ. Csak ennyivel lépte túl, s ezzel az 

összes többletkiadást fedezi ez a többletbevétel? Akkor a 4,7 millió Ft még meg is marad, vagy 

van még esetleg többletkiadás? Erről kérne kicsit tájékoztatást, hogy ne csak a 

többletbevételekről, hanem a többlet kiadásokról is essen szó. Ebből arra lehet következtetni, 

hogy többletkiadásokat fedeznek. Ha nem többletkiadás lenne, akkor nem kellene itt most 

előterjesztésben szerepeltetni ezeket a számlákat, úgy gondolja. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezeténél 2014-ben kiadástúllépés nem keletkezett. 

Itt valójában előirányzat rendezésről van szó. Az intézmény azt szeretné, ha a 

többletbevételéből tudná előirányzati szinten fedezni a kiadásait, nem pedig az intézmény 
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finanszírozásából. Valójában, amikor technikailag elszámolnak a 2014.évvel, akkor nem 

kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként kerül esetlegesen az 

intézményfinanszírozás előirányzat maradványának a felhasználása, hanem szabad 

pénzmaradványként fog rendelkezésre állni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 83   Száma: 15.01.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 13:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

83   Száma: 2015.01.29/1/0/A/KT 

 

8/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

többletbevétele 

H a t á r o z a t  

 

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

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel 

felhasználásával járó 2014. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 9.120.306 

Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba 

be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

többletbevétel felhasználásával járó 2014. évi módosított bevételi –és kiadási főösszegének 

további 4.680.000 Ft-tal történő megemeléséhez. Az intézménynél keletkezett 

többletbevétel összegét, az intézménynek 5 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat, 

OTP Bank Nyrt. kiskunhalasi fiókjánál vezetett 11732064-15338806-00000000 számla 

számra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó KIGSZ igazgató 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

2 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

A társulási megállapodást a választást követő személycserék és kisebb változások miatt kellett 

módosítani. A HTKT már tárgyalta, a társulási tanács elfogadta, azonban hogy hatályos 

legyen, minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia a társulási megállapodást.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a társulási megállapodás módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 84   Száma: 15.01.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 13:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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84   Száma: 2015.01.29/2/0/A/KT 

 

9/2015. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával 

létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

3 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottsága ügyrendjének 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 85   Száma: 15.01.29/3/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 13:54  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

85   Száma: 2015.01.29/3/0/A/KT 

 

10/2015. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyrendjének 

elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét egységes szerkezetben a 2. számú 

mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője, általa: Szabadi István FB elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

4 

Kiskunhalas Városmarketing Tervének elfogadása 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Röviden összefoglalná, elsősorban a tévénézőknek, hiszen a képviselők már megismerhették az 

előterjesztést. A Csipke városközpont megújítása keretében készült el Kiskunhalas 

Városmarketing Terve, amelyről azt gondolja, hogy egy olyan igényes és előremutató munka, 

hogy arra kéri a képviselő-testületet, támogassák ezt koncepció formájában. A városvezetésnek 

hosszú távú terve, hogy egy olyan hiányosságot pótoljon, amely Kiskunhalas város működő 

városmarketingjét jelenti, s ennek a folyamatnak lenne ez az első állomása. Gyakorlatilag a 

városmarketing terv mentén indulna el ez a munka. Előzetesen a legtöbb feladat 

megvalósítására véleménye szerint alkalmas a Halasi Média és Kultúra Np. Kft., ezért a tervük 

az, hogyha ez a koncepció elfogadásra kerül, akkor az önkormányzat és a cég között lévő 

megállapodásokat oly módon módosítanák, hogy ezt a városmarketing feladatot is el tudják 

látni.  

A határozat második pontja lényegében egy elvi dolog, ami azt vetíti előre, hogy már a 2015-ös 

költségvetésben a képviselő-testület ehhez forrást biztosít. Ez nyilvánvalóan a költségvetés 

tárgyalásakor lesz majd ismét téma.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A Sikeres Halasért Társaság nevében szeretne gratulálni Nagy-Apáti Ivettnek ehhez a nagyon 

igényes és átfogó munkájához. Köszönik. 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Örül, hogy az öt éves ciklus elejére összeállt ez az anyag és lesz idejük remélik a megvalósításra 

is. A bizottsági ülés elején gratulált Nagy-Apáti Ivettnek. Tényleg egy nagyon szép és kellemes 

anyag olvasatra is. Reméli, hogy felelősségtudatukban maximálisan támogatva minél több 

olyan programot, ami itt le van írva, a költségvetésben tudnak támogatni. Köszönetét fejezte ki 

az elkészítőnek. Gratulál neki és köszöni. 
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Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő sem szeretne kimaradni, s köszöni Ügyvezető asszonynak a munkáját. Sokat egyeztettek, 

amikor a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. munkatársaként készítette ezt az anyagot. Bízik 

benne, hogy most már a cég vezetőjeként is tudnak együtt dolgozni ennek a minél jobb és 

sikeresebb megvalósításában.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és valóban több helyről is meg lett erősítve, hogy 

egy nagyon jó anyagot kapott most a képviselő-testület kézhez. Bízik benne, hogy minél több 

elemet meg fognak tudni valósítani a közeljövőben, amennyiben elfogadják ezt most 

koncepcióként.  

A Városmarketing Terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 86   Száma: 15.01.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 13:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

86   Száma: 2015.01.29/4/0/A/KT 

 

11/2015. Kth. 

Kiskunhalas Városmarketing tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Városmarketing tervet. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetésében forrást biztosít a városmarketing feladatok megvalósítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Dániel alpolgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Farkas Dániel alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

5 

A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2015. évi Szolgáltatási Jegyzékének jóváhagyása 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A szolgáltatási szerződés januári elfogadási kötelezettsége a szolgáltatási szerződés 4.pontja 

alapján áll fenn. A határozatlan időre kötött szolgáltatási szerződés 4.pontja írja azt elő, hogy 

minden év január 30-ig a képviselő-testület jóváhagyja a tárgyévei szolgáltatási jegyzéket, ami 

alapján a csillagászati obszervatórium az önkormányzati támogatás keretében végzi a 

tevékenységet. Ezt a szolgáltatási jegyzéket az előterjesztés mellékleteként csatolták. A 

2.határozati javaslati pont egy határozat hatályon kívül helyezését írja elő, tekintettel arra, 

hogy egy korábbi, szeptemberi határozati javaslat azt írta elő, hogy januárra terjesszék elő a 

szolgáltatási szerződés módosítását. A Türr István Kutató- és Képzőközpont beruházásában 

egy új irodaház épül Kiskunhalason a Nagy Szeder István utcában, ahol tárgyalások folynak az 

irodaház tetején, illetve felső emeletén elhelyezendő csillagda ügyében, ezért nem javasolnák 
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most a szolgáltatási szerződés módosítását, tekintettel arra, hogy az új elhelyezés amúgy is fel 

fogja vetni a szolgáltatási szerződés módosítását. Erre a rövid, átmeneti pár hónapra nem 

javasolnak szolgáltatási szerződés módosítást ebben a vonatkozásban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést ő is fűzne a témához, hogy annak ellenére, hogy ilyen mélységben nem 

szükséges változtatni magán a szolgáltatási szerződésen, azonban elképzelhető, hiszen vannak 

olyan pontjai a szolgáltatási szerződésnek, amelyekről úgy érzi, hogy mindkét fél támogatná a 

módosításukat. Így a szolgáltatási szerződés maga a következő testületi ülésen meg fog jelenni 

munkaanyagként a testület asztalán. Lesz pár pont, amelyen szeretne változtatni mind az 

üzemeltető az önkormányzattal egyetértésben. A szolgáltatási szerződésről még a 

következőkben fognak tudni tárgyalni. Jelen pillanatban a szolgáltatási jegyzéket tudják 

jóváhagyni, ami a következő év működését vetítené előre. Erről szól ez a mostani előterjesztés 

kizárólag.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Szerepel a megküldött anyagukban, hogy ami előttük van, az új változatban tartalmazza. Nem 

sikerült rájönnie, hogy mi más ebben ahhoz képest, amit a bizottsági ülésen kaptak 

megtárgyalásra. Erre kérne egyrészt választ. Másrészt nem teljesen világos a most elhangzott 

dolog sem számára, mely szerint nem változna most a szolgáltatási szerződés, csak a 

szolgáltatási jegyzék. Magához a szolgáltatási szerződés most január 31-én lejár. A 

határozatukban az áll, hogy 2015.február 1-től 2016.január 31-ig bruttó 250.000 Ft/hó 

összeget fognak fizetni ezért a szolgáltatásért. Ha nincs szerződésmódosítás, akkor hogy lehet, 

hogy itt mégis van összeg, de közben az lejár? Lehet, hogy valamit ő értett félre, de nem volt 

számára teljesen világos ez a dolog. Kérné még ezt pontosítani.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Egy kicsit zavaros neki is ez, hogy most nem, de majd akkor igen. Módjukban áll megkérdezni, 

mert itt van a szolgáltató. Bizottsági ülésen ott volt, elmondta, megbeszélték, s nem véletlenül 

hozták ezt a határozati javaslatukat, amit a szolgáltató is el tudott fogadni érdemben. Az merült 

fel a legjobban, hogy mire is adnak 250 ezer Ft-ot havonta. Ez nem volt benne az 

előterjesztésben, nem elég nyilvános, nem átlátható. Többük feltette a kérdést, hogy ez sok, 

vagy kevés. Nem véletlen született az a javaslatuk, hogy ezt tegyék ezt transzparenssé, 

mérhetővé, nyilvánossá, s ezt majd tegyék bele a szolgáltatási szerződésbe. Arra kérték az 

Osztályvezető urat, hogy van idő, tegyék a képviselő-testület asztalára ezeket a feltételeket, s 

azután kössék meg ezt a szolgáltatási szerződést. Nem hiszi, hogy ez most olyan nagy idő, hogy 

ne tudják megtenni. Így a szolgáltató is talán tud addig várni. A bizottsági ülésen elhangzott az 

is, hogy ezért az összegért nem tudják vállalni, nem írják alá. Ez hangozhat úgy is, hogy 

valamilyen szinten zsarolás. Biztos tőlük jobban tudják, mert már évek óta csinálják ezt a 

dolgot, ők pedig nem igazán látják, hogy mire is kell nekik ez a pénz. Azért kérték azt a 

bizottságon, s az van a javaslatukban, hogy ez legyen levezetve, készítsen a szolgáltató 

pénzügyi tervet. Ez is elvárható, hogy mit, mire akar költeni.  

Az, hogy később a strandnál lévő épület tetejére kerül az épület felújításkor, biztos, hogy egy 

teljesen más megállapodást fog igényelni, ha tényleg meg tud valósulni. Ez is olyan 

bizonytalan, mert statikai mérés nem történt, hogy elbírja a kupolát, vagy nem. Ez egy kicsit 



16 
 

hosszabb dolog. Nekik most kell dönteniük, mert lejárt a szerződés. El kell dönteniük, hogy a 

városnak egyáltalán szüksége van-e erre a csillagvizsgálóra, vagy nincs. Azt kérné, hogy 

támogassák a bizottsága által hozott javaslatot. Ez talán megnyugtatóbban fogja tudni egy 

hónap múlva ezt a kérdést.  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A szolgáltatási szerződést 2012.december 1-től a képviselő-testület határozatlan időre kötötte. 

A B&B Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötött szerződés a csillagvizsgáló 

obszervatórium működtetésére vonatkozóan határozatlan idejű. Ez a szolgáltatási szerződés 

nem jár le. Ami lejár, az a szerződés 4.pontja szerinti szolgáltatási jegyzék, amit minden évben 

elfogad a képviselő-testület február 1-től következő év január 31-ig tartó időszakra. Ebben, 

ahogy a képviselők előtt is van, hónapokra lebontva benne vannak azok a szerződés szerinti 

tevékenységek, amelyeket a szolgáltatási díj ellenében a szolgáltatónak végeznie kell.  

A határozati javaslatban szereplő 2. pont a 261/2014. Kth. számú határozatra vonatkozik, 

amiben a szolgáltatási szerződés egy átfogó módosítása szerepel. Erre mondják azt, hogy ilyen 

módosítást, ami döntően megváltoztatná a szerződést, ne csináljanak. Polgármester úr jelezte, 

hogy kisebb módosítások a szolgáltatási szerződésben februárban várhatók. Nem a 

261/2014.Kth. számú határozat szellemében, amit az előterjesztés szöveges indoklásában 

jelzett. Azért ne legyen átfogó módosítás, mert a csillagda új elhelyezésével megváltoznak a 

szolgáltatási körülmények, s akkor ismételten módosítani. Három-négy hónapra ideiglenes 

jelleggel módosítanak egy szolgáltatási szerződést, amit három-négy hónap múlva újból 

módosítani kell, mert megváltoznak az elhelyezés körülményei, erre mondják ők az 

előterjesztésben, hogy nem javasolják.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Bizottságon elég hosszasan beszéltek erről az előterjesztésről, gyakorlatilag köszöni a választ 

is, így megértette az új előterjesztés teljes szándékát. Azt látja, hogy ez nem sokban tér el attól, 

amit tárgyaltak a bizottságuk. Ott ennek kapcsán az üzemeltető, vállalkozó jelezte, hogy ebben 

a formában nem elfogadható számára a szerződés. Tudja, hogy a kérdések már lejártak, de 

záróválaszként a vita után szívesen látna valamilyen választ, hogy ez ebben a formában lett-e a 

bizottsági ülés óta lett-e egyeztetve a vállalkozóval? Erre a pár hónapra ő elfogadja ezt? Akkor 

nyugodt szívvel megszavazhatják ezt, mert érti a logikát és így valóban lehet benne ráció. 

Abban az esetben, ha nem fogadja el, mi lesz? Fontosnak tartaná, hogy a csillagvizsgáló ne 

álljon le arra a négy hónapra sem. Mindenféleképpen kell akkor valamilyen megoldást találni. 

Abban az esetben javasolja, hogy mindenképpen a bizottságuk határozata legyen a mértékadó, 

s kerüljön vissza egy hónap múlva a testület elé.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A vitát lezárja. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A szolgáltatási jegyzék szerves része a szolgáltatási szerződésnek. Amennyiben a 

képviselő-testület elfogadja, a szolgáltatónak két lehetősége van: Vagy elfogadja a 

szolgáltatási jegyzéket, s végzi a képviselő-testület határozatának, illetve a szolgáltatási 
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jegyzékben ő általa leadott tevékenységeket, vagy amennyiben ezt nem fogadja el, akkor 

február 1-jétől tartó időszakra nem tudják folyósítani a szolgáltatási díjat, ha nem írja alá a 

szolgáltató. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tenne, hogy a szolgáltatási jegyzék egyeztetve volt az üzemeltetővel. Ezeket a 

pontokat ők ismerik és vállalnák a tevékenységet ez alapján a szolgáltatási jegyzék alapján. Ő 

is tudja azt, hogy ők egy magasabb díjazást tudtak elképzelni ezért a szolgáltatásért, azonban 

amíg a költségvetésük sarokszámait sem látják, véleménye szerint felelőtlenség lenne a 

képviselő-testület részéről, ha elindulna egy olyan irányba, ami többet költ, mint a tavalyi évi 

költségvetés. Szerinte fölfelé irányba elmozdulni bármikor tudnak, ha olyan a helyzet. Most az a 

kényszerük van meg, hogy a folyamatos működés érdekében elfogadjanak egy éves tervet arról, 

hogy egyáltalán hogyan folyjon a munka a csillagvizsgálóban. Ehhez véleménye szerint ők 

teljesen logikusan hozzárendelték azt a forrásmennyiséget, amit a tavalyi költségvetés is 

tartalmazott, amit vélhetően az idei évben is minden gond nélkül hozzá tudnak rendelni ehhez a 

feladathoz. Nem szeretné, hogy túlnyújtózzanak a takarón. Mivel jelen pillanatban nem 

látszódnak a költségvetés sarokszámai, ezért van az, hogy az eredeti 250.000 Ft-tal javasolják 

elfogadni a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A szolgáltatási jegyzék 2015. február 1-től 2016.január 31-ig beadott tervezete az előző évhez 

képest többlettevékenységet nem tartalmaz. Gyakorlatilag ugyanazt a tevékenységet 

tartalmazza. Arról sincs tudomásuk, hogy olyanfajta áremelés történt volna az elmúlt 

időszakban, akár energiaárakban, akármilyen más költségben, ami indokolná a szolgáltatási 

díj 25 %-os emelését.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A szolgáltatási jegyzők elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 87   Száma: 15.01.29/2015/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 9 69.24 60.01 9 

Nem 2 15.38 13.33 2  

Tartózkodik 2 15.38 13.33 2 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Nem SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

87   Száma: 2015.01.29/2015/0/A/KT 

 

12/2015. Kth. 

A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2015. évi Szolgáltatási Jegyzékének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Csillagászati Obszervatórium 2015. február 

1-től, 2016. január 31-éig tartó időszakra történő üzemeltetésére beterjesztett, jelen 

előterjesztés 1. mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzéket jóváhagyja. A 2015. február 

1-től, 2016. január 31-éig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 250.000 Ft/hó, 

azaz bruttó havi kettőszáz ötvenezer forint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 261/2014. Kth. sz határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Balogh István ügyvezető, B&B Csillagvizsgáló Kft. 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 



19 
 

 

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

6 

Az Ifjúsági Önkormányzat megalakítása 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Mint az előterjesztés készítője, itt a nagy nyilvánosság előtt is szeretné megragadni az alkalmat, 

hogy erről néhány tájékoztató szót adjon, hogy mi is volt a szándéka ezzel. Mind a három 

bizottsági ülésen végigbeszélték ezt a szándékot, s nagyon örült annak, hogy a bizottságok kis 

módosítással, de a tartalmi, lényegi elemeit támogatni tudták, s apró kis módosításokkal, de a 

tartalmi elemeket elfogadva került ide a képviselő-testület elé. Az Ifjúsági Önkormányzat, de 

nevezhetik Diákönkormányzatnak is, Diák Ifjúsági Önkormányzat, ez tényleg a jövő zenéje, 

arról szólna, hogy az ifjúságot vonják be a közéletbe. Sajnos azt kell tapasztalnia, hogy passzív 

az ifjúság. Az iskolai oktatáson túl egy önkormányzatiságra is történő nevelésben is kell 

részesíteni a fiatalságot, hogy a demokratikus játékszabályokat megtanulják. Az előterjesztés 

alapvető célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata szervezeti és működési mintájára 

jöjjön létre a városukban egy ifjúsági önkormányzat. Ez teljesen rugalmas, minden fiatalt 

várnak ebbe a szervezetbe, hogy vegyen részt a város fejlesztésében. Ez róluk szólna. 

Valószínűleg ez szeptember 1-jétől már el tud gyakorlatban is indulni. A város ehhez az 

induláshoz pénzügyi támogatást is biztosít az igényeknek megfelelően. Az volna a lényeg, hogy 

minden ifjúság gondolkozzon, folyjon bele ebbe a munkába. Nem lesz kis feladat, meg kell 

értetni a fiatalsággal, hogy a jövőjükről szól a dolog. Ezért kezdeményezte ezt az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nagyon örülnek ennek az ötletnek, s támogatják is azt, hogy létrejöjjön egy városi 

diákönkormányzat. Egy picit úgy érezték, hogy előkészítetlen ez a határozat, viszont már rövid 

határidővel kellett volna végrehajtani. Mindenképpen tudják támogatni ezt az új koncepciót, 

hogy készüljön egy ifjúsági koncepció és legyen széleskörű társadalmi egyeztetés. Ők is 

szeretnének ebben részt venni. Ilyen módon tudják ezt támogatni. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Annyi kiegészítést tenne, s reméli, Patocskai képviselő úr sem sértődik meg ezen, hogy az 

előterjesztett módosító határozati javaslatot részben ő készítette. Annyit szeretne elmondani, 

csatlakozva Tapodi Attila képviselő úrhoz, hogy az alapvető felvetéssel véleménye szerint 

mindenki egyetértett, viszont ő is úgy érezte, hogy egy kicsit elsiették volna létrehozni az 

Ifjúsági Önkormányzatot, s forrást is rendeltek volna rögtön hozzá. A novemberi testületi 

ülésen hozott döntés alapján együttműködési megállapodás jött létre a Civilek a Jövőért 
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Alapítvánnyal, akik jelen pillanatban egy ifjúságkutatást végeznek, amely az összes 

Kiskunhalason tanuló középiskolás bevonásával, illetve általános iskolás tanulók 

megkérdezésével készül. Ez június 30-ig az önkormányzat birtokába fog kerülni. Ekkor Molnár 

Nándor osztályvezető úrral is egyeztettek, s abban maradtak, hogy várják meg, amíg elkészül ez 

az anyag, majd a 2007-ben készült, 8 éves Ifjúsági Koncepciójukat módosítsák. Gyakorlatilag 

akár Ifjúsági Önkormányzatnak, akár Ifjúsági és Diákönkormányzatnak hívják, ez annak kell, 

hogy a része legyen. Ő is azt a javaslatot támogatja, hogy az ifjúságról és ezekről a kérdésekről 

gondolkozzanak komplexen. Ez a határozati javaslat végülis azt foglalja magában, hogy június 

30-ig megvárják ezt a kutatást, utána július, augusztus hónapban és részben szeptemberben 

elkészül az ifjúsági koncepció módosítása, s annak lesz eleme a Városi Ifjúsági és 

Diákönkormányzat létrehozása. Azt hiszi, hogy a jogosan felvetett szakmai igényeknek is 

immáron meg fog felelni ez a döntés.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A zárógondolata az, hogy sajnos elfelejtette megemlíteni, hogy Alpolgármester úr segített 

ebben, hogy ilyen formába kerüljön, mert az ő javaslata volt. Említette, hogy a lényeget nem 

érinti, benne van a szándéka lényege és ezért tudja támogatni, vagy ezért kéri a 

képviselő-testületet, hogy ebben a formában támogassák ezt az előterjesztést. Ez egy hosszú 

távú feladat és meggyőződése, hogy ez a város hosszú távú érdeke, hogy ezt jól csinálják.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 88   Száma: 15.01.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

88   Száma: 2015.01.29/6/0/A/KT 

 
 

13/2015. Kth. 

Az Ifjúsági Önkormányzat megalakítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és az alábbiak szerint 

elősegíti a Kiskunhalas Városi Ifjúsági-és Diákönkormányzat megalakítását: 

A Diákönkormányzat megalakításának elősegítése érdekében a következőket rendeli el: 

a) 2015. augusztus 31-ig készüljön Ifjúsági Koncepció a jelenleg folyamatban lévő és 2015. 

június 30-val lezáruló Civil és Ifjúsági Kutatás eredményeit felhasználva. Az Ifjúsági 

Koncepció tartalmazza a létrejövő Kiskunhalas Városi Ifjúsági-és Diákönkormányzat 

tevékenységének tartalmi elemeit is, valamint annak végrehajtási terve a megalakításának 

folyamatát, időbeli ütemezését. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az így 

elkészült koncepciót az érintettekkel történő véleményezést követően terjessze be 

jóváhagyás végett a 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülésre.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

b) A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a létrejövő Kiskunhalas Városi 

Ifjúsági-és Diákönkormányzat tevékenységét pénzügyileg is támogatja. A támogatás 

konkrét mértékét az Ifjúsági-és Diákönkormányzat megalakulását követően, az általa 

kitűzött célok függvényében határozza meg. 

 

Határidő: 2015. szeptemberi testületi ülés 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  



22 
 

 

Patocskai Tamás képviselő, 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3. 

Farkas Dániel alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

7 

Tájékoztató Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2014.évi 

támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tájékoztató formában került a képviselő-testület asztalára. Azt gondolja, hogy minden 

képviselő ezt átnézhette, megnézhette. A bizottságok során tudtak kérdéseket feltenni az 

ellenőrzést végző László Mária belső ellenőrnek. Mindenki megfelelőképpen informálódhatott 

a kérdésben. Mivel tájékoztatóról van szó, így a napirenddel kapcsolatban nincs vita, csak a 

kérdés, hogy elfogadják-e a tájékoztatót. 

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 89   Száma: 15.01.29/2014/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

89   Száma: 2015.01.29/2014/0/A/KT 

 

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

8 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzatokkal az 

együttműködési megállapodásokat. Ezt a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztállyal idén is 

megtették. Elsősorban a módosítások, elszámolások, szabályok pontosítására irányultak, ez 

látható pirossal szedve az előterjesztésben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is szeretné hangsúlyozni, hogy a tájékoztatóban olvasható problémákra is igyekeztek 

válaszokat keresni ebben a megállapodásban. Úgy gondolja, hogy egy jobban szabályozott 

keretek közé kerülhet a megállapodás a két önkormányzat között, amennyiben a 

képviselő-testület elfogadja ezt a megállapodást.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nagyon örülnek annak, hogy pontosabban van szabályozva az új megállapodás. Mint 

képviselő, az emberek visszajelzéseiből úgy egy picikét úgy érzékeli, hogy sokkal kielégítőbb 
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lenne ez a változtatás, ha még hozzátennék, hogy Kiskunhalas város addig nem folyósít plusz 

támogatást a cigány nemzetiségi önkormányzat részére, amíg a vizsgálatban kimutatott 

hiányosságok nem lesznek kijavítva. Ilyen módosító indítványt szeretne. Úgy tudja, hogy a 

határidő így is, úgy is szűkös, tehát ez nem fog különösebb pénzügyi fennakadást okozni, de 

szerinte valahol egy ilyen gyenge minősítés után ez a kérés jogos.  

Egy ilyen módosító indítványt szeretne benyújtani. Mi a pontos címe a vizsgálatnak? 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát… 

Egy olyan módosítás legyen benne, hogy az állami normatíván felül addig nem folyósítanak 

támogatást a cigány nemzetiségi önkormányzatnak, amíg a 2014.évi támogatás 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglalt kifogásokat nem javítják ki.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy érdekes hozzászólás volt. Azt szeretné kérni Képviselő úrtól, hogy amennyiben módosító 

javaslata van a határozattal kapcsolatban, akkor azt egy jól megfogalmazott egyszerű módon 

tegye meg. Most számára is nehezen követhető, hogy pontosan mit is szeretnének csinálni. Azt 

érti, hogy az állami normatíván felül. Ha jól tudja, nincs is ennek állami normatívával 

támogatott része. Ez pusztán az önkormányzati költségvetésből van támogatva. Mindenképpen 

azt kérné, hogy jobban járja körül a témát. Még mielőtt tovább mennének, megadná a szót 

Rostás László elnök úrnak, jelezte ő is a hozzászólási szándékát.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Szeretné tájékoztatni a Képviselő urat, hogy egy tájékoztatóról volt szó az imént, amihez 

lehetett volna kérdést feltenni, bár a bizottsági ülésen feltette a kérdést. Azt gondolja, hogy 

megválaszolták. Szeretné tájékoztatni Hegyes Attila újságíró urat, hogy jó lenne, ha 

Osztályvezető asszony kimondaná, hogy nem loptak pénzt, hanem bizonyos dolgokat nem 

számoltak el a támogatásból. A gyerekek nem minden esetben biztosították részükre. Ő is eltér a 

napirendtől, mint a Képviselő úr, bár a megállapodásukról van szó, nem a költségvetésükről. A 

televízió előtt jó a másikon még néhányat ütni-vágni, ha lehet. Inkább arra kérdezett volna rá a 

Képviselő úr, annak örült volna, hogy mit biztosít egymásnak a nemzetiségi önkormányzat és a 

települési önkormányzat. Ha megfigyelte volna a Képviselő úr, ha ő itt van, s kap egy 

kiegészítőt, ő nem kap, pedig meg kell kapnia a napirendi pontokat. Neki nincs mikrofonja, a 

Képviselő úrnak van, holott annyi jog nem illeti meg, csak nem szavazhat a törvény szerint. Ez a 

megállapodás egyébként taglal minden hiányosságot, mire kell odafigyelniük. Ajánlást 

fogalmaztak meg részükre, amit egyébként csak akkor tudnak végrehajtani, ha kapnak 

támogatást. A nem létező támogatást nem tudják felhasználni. Szeretné elmondani a Képviselő 

úrnak, hogy tudja, hogy három gyerek nem tudta megkezdeni a főiskolai tanulmányait, 

mindaddig, amíg ki nem fizetik neki tavaly odaígért támogatást. Nem tudja, hogy ez-e a 

fontosabb, vagy mi. Nem loptak, ha arra gondol valaki. Az átmeneti gazdálkodás miatt 

személycsere volt náluk, a pénzügyön, nyilvánvalóan a 20 év alatt nem fordult elő ilyen.  

Szeretné elmondani, hogy tavalyelőtt másfél millió forint hiányuk volt, s a másik évben 

szembesültek vele, hogy a képviselő-testület abból mínuszolta és úgy indultak. Ez az egy év egy 

különleges év volt. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyeket normálisan kell kezelni, ezt nem tagadja. 

Oda kell figyelni valóban. Volt, aki 12 évig csinálta, a kisujjából kirázta és pont akkor hagyta itt 

őket, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Nem az, hogy a jelenlegi kolléganő nem végzi ezt a 

munkát, csak valószínűleg nem volt olyan alapos, mint idáig. Az átadás-átvételnél is 

elcsúszhatott, hogy van-e az önkormányzatnak pénze, vagy nem.  

Örülne neki, ha nemcsak egy oldalon idéznék a törvényt, hogy mit kell a cigány 
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önkormányzatnak megcsinálni, hanem mit kell a cigány önkormányzat részére biztosítani. Egy 

másik nagyon fontos dolgot szeretne mondani, gondolja, hogy a Képviselő úr még nem tudja, 

hogy nem köteles az önkormányzat a cigányoknak tíz fillért sem adni, nem köteles a 

kiskunhalasi cigányokat támogatni. 24 év telt el, ez az egyetlen cigány önkormányzat, ami az 

önkormányzat előtt etnikai bizottságként úgy működött a városban, hogy a cigányság olyan 

nagy létszámú itt, hogy kezelni kell. Nem tudja, hogy észrevette-e, hogy a városban nincs postai 

kifizetés, nincsen ordibálás, nincs flangálás, nincsen olyan veszély, mint más településeken. Ezt 

mind a kollégáinak és ennek a csapatnak köszönheti. Bármilyen összeállítású volt a testület, 

akár jobboldali, akár baloldali, ezt az ügyet minden képviselő egyöntetűen magáénak tudta. 

Nagyon nem örül neki, ha valaki úgy fog lantot a kezébe, hogy még húrt sem látott és gitárt sem. 

Tessék lejönni az önkormányzatba, minden nap ott vannak, nézzék meg a dolgaikat, nézzék meg 

a gazdálkodásukat. Örülne, hogyha néha segítenének ügyfélt fogadni is. Ami munka ott van, 

arról csak akkor lehet meggyőződni. Leírni nem tudják, mert akkor nem dolgoznak.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ezek után fontos, hogy elhangozzon, ő méltányolja azt a munkát, amit Rostás László úr tett a 

cigány nemzetiségi önkormányzatért. Úgy gondolkodnak erről az önkormányzatról, nagyon 

fontos, hogy működjön és jónak is tartotta a megállapodást. Azt gondolja, hogy a támogatási 

összegekkel sincs semmi problémájuk, hiszen éves szinten 1 millió Ft körüli összeg nem nagy 

ilyen munka végzéséhez. Annyit mondott, hogy szerinte kielégítőbb lenne, ha a támogatást 

könyvelés rendbetétele után tudná folyósítani az önkormányzat. Semmi rossz dolgot nem kíván 

elmondani Rostás László munkájával kapcsolatban. Nem is szeretné semmivel gyanúsítgatni, 

mert itt felmerült néhány olyan gondolat, de nem volt erről szó.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben a módosításban benne van az is, ha jól emlékszik, hogy a költségvetését a kisebbségi 

önkormányzat úgy kapja mostantól, hogy havi egyenlő részletben, s nem egy kalapban, mint 

korábban. Véleménye szerint ez megfelelő biztonságot arra is, amire Képviselő úr is gondol, 

hogy nyomon követhetővé és havonként ellenőrizhetővé válik a kisebbségi önkormányzat 

munkája. Nem látja indokoltnak azt, hogy erről ily módon szavazzanak, de ha eljön az ideje, 

akkor felteszi a kérdést.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Mindenképpen meg kell azt állapítaniuk, hogy Rostás László évtizedek óta foglalkozik a cigány 

kisebbség problémáival. Ez az ellenőrzési jegyzőkönyv László Mária belső ellenőr szerint 

gyenge működést mutat. 2010-2014 között ugyanez a cigány önkormányzati vezetőség volt. 

Kicsit kétségei vannak, ha ez a gyenge jelző megszületett erről a gazdálkodásról, hogyan lesz 

ezután. Egy valami reménykeltő, hogy az alelnök a mostani alpolgármester ebben a cigány 

önkormányzatban. Remélik, hogy nagyobb odafigyelés lesz és minden juttatással, pénzzel, 

számlával a cigány önkormányzatnak is pontosan el kell számolni. Az nem mentség, hogy 

dolgoztak és csinálták, tessék idejönni. Ez nem ingyenpénz, erre elvárása van az úgynevezett 

többségnek egy cél megvalósítása érdekében. A cél az, hogy a cigányság minél gyorsabban, 

jobban integrálódjon és beilleszkedjen. Ugyanolyan adófizető polgár legyen, mint a többség. 

Az volna jó, ha nem kellene ezzel foglalkozniuk, ezzel a témával, de sajnos kell. Ezeken a 

forrásokon túl, volt már róla itt szó, a fölzárkózás miatt az oktatásra pont az Alpolgármester 

úron keresztül az oktatás-nevelésbe már állami segítséget a szociális segítséget plusz ezt is adja 

a társadalom. Ez egy szelete a gazdálkodásnak. A közös céljuk az, hogy rend legyen, tisztaság, 
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s ehhez valami fegyelmet is kell tartani a pénzügyek területén is. Ezt a fegyelmet a 

megállapodás tervezetben ez az előterjesztés megpróbálja végigvinni, hogy ilyen 

végeredményű belső ellenőrzés többet ne következhessen be.  

Azt mondja, hogy nem loptak. Ki tudja. Tessék bizonyítani, tessék kitenni, hogy mire költötték. 

Leírja, hogy tizenvalahány számlát leadtak, csak nem tudják, hogy mire használták. Nincs 

hozzárendelve. Igenis el kell tudni számolni, pontosan, precízen, úgy ahogy elő van írva. Akkor 

fel sem merül ennek a gondolata, hogy loptak. Nem mondta ezt a szót. Nem számla nélküliről 

van szó, ide van írva, hogy nem tudják milyen célra lett felhasználva. A lopás szót Rostás úr 

említette, nem ő. Miért kell ezt említeni?  

Ez az előterjesztés talán megnyugtatóbb lesz a későbbiekben. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is azt gondolja, hogy igyekeztek úgy összeállítani a megállapodást, hogy ez mindenkinek 

megnyugtató legyen. Ezek a pontok, amelyek benne vannak, igyekeznek a korábbi időszak 

hiányosságait kiküszöbölni. Nagyon bízik benne, hogy ez egy nagyon nyugodt működést fog 

eredményezni.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Mégegyszer szeretné megismételni, hogy szíveskedjen a két képviselő úr kijönni az irodába, 

nézze meg, hogy mi van. A támogatásban részesült gyerekek közül nem mindenki hozta vissza 

bizonylattal, hogy mit vett, ruhát, kalapácsot, vagy ollót vett a támogatásból. Nem arról van 

szó, hogy nem arra használták, amire kapták, amiről döntöttek.  

Annyi adminisztráció jött a nyakukba újonnan ebben az évben. Egy ember van főállásban. 

Annak örült volna, ha megkérdezik, hogy hányan dolgoznak az önkormányzatnál főállásban. 

Vajon ki kérdezte meg három évvel ezelőtt a dr. Skribanek Zoltán képviselőn kívül, hogy 

Rostásnak van állása, vagy nincs állása, vagy miért jár be három év óta az irodába 8-16 óráig. 

Egy állásuk van. Mondta a bizottsági ülésen, köszöni az ellenőrzést végző Osztályvezető 

asszonynak, mert most megértette, a szájukba rágta, hogy mi a hiány. Őt ezt megnyugtatott. 

Más egyébként mást szűrt le. Az interneten marhaságok jelennek meg.  

Kéri, vegyék figyelembe, nem olyan gazdasági szervezet, ahol önálló pénzügyi-gazdálkodási 

ügyintézőjük van. Emellett még a temetéssel, a szüléssel, az orvossal és mindennel törődni, 

minden család bajával, hogy megy-e óvodába, mit csinált az anyuka az óvodában, nekiment az 

óvónőnek, vagy nem. Őket nem érdekli, hogy ők hogyan adminisztrálnak. Semmit nem akar 

mondani zárásul. Mégegyszer mondja, ahogy Petőfi mondja, ne fogja senki könnyelműen a 

húrok pengetéséhez. Jöjjenek le. Az ellenőrzési anyag, amit elő kellett készíteni, ott van. Ott van 

név szerint, megvan miben hibáztak. Egyébként még találtak anyagot, mert valahol mégis 

voltak. Megmutatja nagyon szívesen mindenkinek. Nyitva áll mindenki előtt az önkormányzat. 

Örülne neki, legalább az új képviselők látogassák meg őket.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem generálni szeretné ő sem a továbbiakban a vitát, de mindenképp hozzá kell tennie, hogy 

nem két-három apró kis hiányosságról van szó, bár nem volt ott a bizottsági ülésen. Csak az 

összegzés nyolc pontban sorolja fel a hibákat. Elmaradt határozatoktól kezdve egy teljes 

támogatási rendszer átdolgozásáig sokkal több mindenről van szó.  

Ő is szeretné mondani Rostás képviselő úrnak, hogy senkiben, sem Tapodi Attila, sem 

Patocskai Tamás képviselő úrban egy percig nem merült fel, hogy ne lenne szükség erre a 

támogatásra, vagy a cigány nemzetiségi önkormányzat munkájára. Ő azt is mondja, hogy 
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joggal várható el, ha egy pénzügyi ellenőrzés a létező legrosszabb minősítést adja, akkor 

legyen az önkormányzatnak annyi elvárása, hogy ezeket a hibákat előbb javítsa ki. Ennyi az 

elvárásuk, semmi több. Jó szándékkal szavazzák meg a támogatást, de ezzel a kiegészítéssel, 

amit ő is támogat, hogy ezek hibák korrigálása történjen meg és ezután történjen folyósítás. 

Szerinte ez pár határozat javítása, akár egy-két hét alatt orvosolható. Végigolvasta, látja a 

hiányosságokat, nem gondolja, hogy olyan őrületesen nagy követelményt támasztanának ezzel. 

Mindössze szimbolikus jelentősége van, ha ilyen nagy hiányosságok vannak, akkor látható 

legyen, hogy ezek pótlásra kerültek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ez a megállapodás is arról szól, hogy ezeket a 

hibákat próbálják kiküszöbölni, s lezárni. Nem tudja, melyek azok a hibák, amelyeket a 

kisebbségi önkormányzatnak helyre kellene hoznia azért, hogy akár ez a megállapodás 

aláírásra kerülhessen, vagy hogy egyáltalán tovább tudjanak gondolkodni. Nem tudta felírni, 

hogy pontosan mi a módosító javaslat. Szavazzanak erről, vagy elfogadja Képviselő úr azt, 

hogy a megállapodásban bele van fogalmazva az a szándék, hogy javítsanak a jelenlegi 

helyzeten. Van-e akkor módosító javaslat? Ha igen, akkor pontosan mi? Tapodi Attila képviselő 

mondott egy módosító javaslatot, amit szeretne most egyértelműen megfogalmazva hallani.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

3.pontban a javaslathoz szeretnék hozzákapcsolni azt, hogy Kiskunhalas város nem folyósít 

addig a cigány nemzetiségi önkormányzat számára támogatást, amíg a vizsgálati 

jegyzőkönyvben említett hiányosságokat nem pótolják. Esetleg még a jegyzőkönyv 

határozatszámát hozzá lehet tenni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egzakt módon meghatározható, hogy melyek azok a hiányosságok. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ott van benne nyolc pontban a jegyzőkönyvben. Azokra gondolnak.  

 

László Mária belső ellenőr: 

 

Az előterjesztés kapcsán volt érdekelt. Elmondaná, hogy az ellenőrzés során elég részletesen 

belemélyedt a nemzetiségi önkormányzat működésébe, illetve a finanszírozási rendszerébe. A 

működési támogatás a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a személyi, tárgyi és az 

olyan feltételeket biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez, ami például az épület 

fenntartási kiadásait tartalmazza nagyrészt. Véleménye szerint veszélyeztetné a működését, ha 

a támogatása vissza lenne vonva, vagy felfüggesztve addig, amíg nem javítja ezeket a hibákat.  

Leszögezte, hogy nem minősítette a nemzetiségi önkormányzat működését, kizárólag a 

számviteli nyilvántartásban egyeztetett adatokat. Ő azt nem mondta, hogy a ő működése 

gyenge. Itt a számviteli nyilvántartásban tárt fel olyan hibákat, amelyek javításra kell, hogy 

kerüljenek és javításra is fognak kerülni. Amelyek viszont nem tudnak javításra kerülni, azt a 

megállapodás garantálja, hogy ezután már nem fognak előfordulni.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Világos, köszönik a kiegészítést. Azt gondolja, hogy így biztosítva vannak afelől, hogy a 

módosító nélkül is rendben fognak menni a dolgok. Azonban mivel érkezett módosító javaslat, 

kiegészítsék-e egy harmadik ponttal a határozati javaslatukat?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 90   Száma: 15.01.29/8/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elutasítva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 2 15.39 13.33 2 

Nem 10 76.92 66.67 10  

Tartózkodik 1 7.69 6.67 1 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Nem FIDESZ 

Farkas Dániel Nem FIDESZ 

Fülöp Róbert Nem FIDESZ 

Gyöngyi László Nem FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Nem FIDESZ 

Hunyadi Péter Nem FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Nem FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Nem FIDESZ 

Vincze Attila Nem FIDESZ 

Kuris István László Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

90   Száma: 2015.01.29/8/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.  

Az eredeti határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 91   Száma: 15.01.29/8/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 84.62 73.34 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 15.38 13.33 2 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

91   Száma: 2015.01.29/8/0/A/KT 
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14/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

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

együttműködési megállapodások aláírására. 

 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Tó u. 36. 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

9 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyakorlatilag a hivatali szünetről kell, hogy döntést hozzon a képviselő-testület minden év 

elején. Ez egy szokásos procedúra. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 



31 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 92   Száma: 15.01.29/9/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

92   Száma: 2015.01.29/9/0/A/KT 

 

15/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. augusztus 10., 11., 12., 13., 14., 
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17., 18., 19. ,április 7. és július 2., 3., valamint december 28., 29., 30., 31. napokra 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére 

az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Csala Mónika személyzeti ügyintéző 

Hivatali osztályvezetők és csoportvezetők 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

10 

A Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program 2014.évi beszámolója 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés a környékükben található vízművek fejlesztéséről szól, s ennek a folyamatban a 

beszámolóját olvashatta a képviselő-testület.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Mindenképpen azt szeretné elmondani, hogy egy 2,7 milliárd Ft-os projektről van szó, ami egy 

elég jelentős projekt. A következő napirendi pontjuknak az lesz a címe, hogy a Víziközmű 

Társulat munkájáról szóló beszámoló. Az tíz oldal, ez pedig alig éri el az egy oldal hosszúságot. 

Ezt nem tartja elfogadhatónak. Ha egy víziközmű társulat tud tíz oldalt írni a munkájáról, akkor 

ő nem fogadja el azt, hogy egy 2,7 milliárd Ft-os projekt egy éves időtartamáról szóló 

teljeskörű beszámoló összesen egy lenge oldalt foglaljon el. Máskor is számtalan ilyen 

beszámolóval kerülnek szembe, 10-20 oldalasak, részletesek. Többet várt volna el, 

részletesebben szeretett volna tájékozódni arról, hol tart ez a projekt. 
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Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető: 

 

Igaz, hogy az ivóvízminőség-javító projekt beszámolója nem sok oldalban mérhető most. Azt 

tudni kell, a beszámoló alapján látszik, hogy 14 település terveit készítik most a kivitelezők, 

amelyek között szerepel kiskunhalasi vállalkozás is, a Vízépszolg-94 Kft. konkrétan. Halasi 

vállalkozás készíti a terveket. Neki arról kellett beszámolni, hogy milyen részek készültek el, így 

azt nem tudta leírni, hogy elkészült a jogerős építési engedéllyel rendelkező terv. Mivel még ez 

nem készült el, így nem is tudta beletenni. Az elmúlt évben elsősorban a kivitelezők kiválasztása, 

illetve a tervek elkészítése folyik, erről részletesebb információt azért nem tud adni, mert neki 

sem adtak még. A kiviteli tervek között már jó néhány be lett adva a hatósághoz e-építési 

rendszerbe, mert most elég bonyolult a mai világban az építési engedélyek megszerzése. Ezek a 

dokumentumok feltöltésre kerültek. Még a jogerős építési engedélyek nem kerültek kiadásra, 

illetve ebben a hónapban 8 településre ki fogják adni, közte a kiskunhalasi részre is. Azt 

gondolja, hogy az ez évi beszámolónak azért kell majd sokkal hosszabbnak lennie, mert már 

kiviteli munkákról tudnak beszámolni. A média egyébként azokat, amelyek nem építési engedély 

kötelesek, be is mutatta. Úgy gondolja, hogy a lakosság tájékozódott azokról a részekről, 

amelyek nem építési engedély kötelesek és viszonylag bátrabban nekifoghattak, de a többi 

részére nem lehetett ezt elmondani. Ezért is nem beszéltek róla. Az ez évit mindenképp 

hosszabbra kell majd tenniük, hiszen ennek a 2,7 milliárd Ft-nak az elköltéséről kell majd 

beszámolniuk. A tervezés még nyílt, nincs kifizetve, mivel a kiviteli tervek és az engedélyezési 

folyamatok most zárulnak le az év elején.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azért kurta a beszámoló, mert bár nagy összegről van szó, egyrészt nemcsak Kiskunhalast 

érinti, másrészt még nagyon az elején vannak a folyamatnak, s vélhetőleg a következő 

beszámolóban tud Képviselő úr is majd mélyebben a program pontjai között elmélyülni.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 93   Száma: 15.01.29/2014/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

93   Száma: 2015.01.29/2014/0/A/KT 

 

16/2015. Kth. 

A Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program 2014.évi beszámolója 

 

H a t á r o z a t  

 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a 

2014. évi beszámolót. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

11 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat beszámolója 2014.évi munkájáról 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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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 

 

#: 94   Száma: 15.01.29/2014/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

94   Száma: 2015.01.29/2014/0/A/KT 
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17/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat beszámolója 2014.évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 

2014.évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kmeth Sándor u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

12 

Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ehhez a programhoz az elmúlt évben is csatlakoztak, ha jól emlékszik, s idén újra nekifutnának.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 95   Száma: 15.01.29/12/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 14:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 
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Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

95   Száma: 2015.01.29/12/0/A/KT 

 

18/2015. Kth. 

Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben csatlakozni kíván a 

„Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz. Felhatalmazza a polgármestert a 

szándéknyilatkozat, valamint a csatlakozási szerződés aláírására. A győztesek díjazására a 

2015. évi költségvetésében  50000 Ft-ot biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Matos Andrea főkertész 
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Kószó József Szathmáry Sándor Kertbarát Kör elnöke, Sétáló u. 7. ½. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

13 

Menekültügyi és Migrációs Stratégiához kapcsolódó beruházások támogatása 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A legutóbbi testületi ülésen napirend előtti felszólalás is érintette ezt a témát, hiszen még 

decemberben kapták meg azt a levelet, amelyben felkérte őket a Belügyminisztérium, hogy 

amennyiben a városnak vannak alkalmas területei, akkor jelöljenek meg olyanokat, ahol a 

Belügyminisztérium el tudja végezni a menekültügyi és migrációs stratégiához kapcsolódó 

feladatait. Most ezen előterjesztés kapcsán szeretnék a válaszadásra az engedélyt megkérni a 

képviselő-testülettől.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A bizottságukon ő volt az, aki nem-mel szavazott. Készült-e valamilyen terv a határozati 

javaslat előtt? Mi van akkor, ha megvalósul? Mit nyernek és mit vesztenek, rövid, közép és 

hosszú távon, ha megvalósul ez a valamilyen szintű beruházás, amit a Belügyminisztérium kért 

tőlük? Mi a véleményük erről a halasiaknak? Tudhatnak-e erről valamit? A halasiak kérnek-e 

az idegen fajú, kultúrájú civilizációs körből érkező bevándorlók tömegeiből? Várhatóan 

tömegesen fognak érkezni és már érkeznek is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy különösebb tervet nem szőttek a válaszadás kapcsán. Nemcsak a városnak 

adták meg ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán végiggondolja, akar-e ezzel a lehetőséggel élni. Ő 

inkább lehetőségként tekint erre az ügyre és inkább munkahelyeket remél az előterjesztés 

elfogadásától és attól, hogyha ezt a Belügyminisztérium is így gondolja, s itt szeretné 

megvalósítani ezt a beruházását.  

Természetesen a városban most is ki van alakulva egyfajta vélemény a tevékenység végzéséről. 

Azt gondolja, hogy nem önmagában a tevékenység végzése ellen van a városlakók többsége, 

hanem inkább a helyszín az, ami leginkább aggályos. Szerinte a városközponti elhelyezkedés 

az, ami legtöbb esetben negatívumként felmerül ezen kérdés kapcsán, nem pedig az, hogy 

legyen, vagy ne legyen. Attól, hogy a városban van egy ilyen intézmény, vagy nincs, a 

menekültáradat ettől független. Az egy másodlagos hatás, hogy a menekülteknek milyen 

idegenrendészeti állomásokon kell a későbbiekben érkezésük után megállni, s hogyan alakul az 

ő sorsuk. Azt gondolja, hogyha a város ebben részt tud venni, az mindenképp hasznos. A 

helyszín is egy kedvezőbb helyszín annál, mint ami a jelenleg használt.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Reméli, hogy nyelvbotlás volt az előbbi, s nem direktbe jött ez a hozzászólás. Úgy gondolja, 

hogy ők menekültek és nem idegen fajok. Emberek, akik otthonról azért indulnak el, mert a 

helyzetük katasztrófális, akár fizikailag, akár szexuálisan, vagy bármilyen más módon ki 

vannak használva, s nem kirándulni jönnek. Bízik benne, hogy nem direktben jött az a 

hozzászólásban, hogy ők idegen fajok volnának.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő is azt gondolja, hogy alapvetően itt nem érdemes az országos politikai mainstream-re felülni 

és ezt a témát politikai síkon kezelni. Alapvetően rendészeti kérdésről van szó és jelen 

pillanatban is működnek Kiskunhalason ezzel foglalkozó intézmények. Inkább sokkal 

fontosabbnak tartja azt az előterjesztésben, hogy egy olyan utat mutat, ami azt mondja, hogy 

Kiskunhalason szükség van ilyen munkahelyteremtő beruházásokra. Azt is tudomásul kell 

venniük, hogy jelenleg is vannak olyan objektumok, ahol működik ilyen, például a Kárpát és a 

Fazekas utcában, s sokkal inkább fontos lenne az, hogy a belvárosból minél inkább kiszorítsák 

ezt a tevékenységet. Ebben az előterjesztésben egy olyan javaslat szerepel, ami egy nem 

belvárosi, hanem sokkal inkább a város peremén elhelyezkedő ingatlanokat céloz meg.  

Kéri a képviselőket, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot. Szerinte nem érdemes itt 

ebből politikai kérdést csinálni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Kicsit érdekes számára, amikor arról beszélnek, hogy nem érdemes ebből politikai ügyet 

csinálni, hiszen valamennyien politikai párt képviselőjeként képviselik a választókat. 

Kiskunhalas is Magyarországhoz tartozik és neki is véleményt kell formálnia minden nagyobb 

és kisebb kérdésről, legyen az politikai Ez nemcsak politikai, hanem gyakorlati kérdés. A 

kérdéseire csak részben kapott választ. Félt is attól, hogy a munkahelyteremtés lesz a válasz. Ez 

rövidtávú kérdés. Ha ténylegesen megjelennek tömegével az ún. bevándorlók, akkor ez nemcsak 

rövidtávú, hanem hosszú távú kérdés lesz.  

Hogyan fog az alakulni, hogy itt tényleg megáll a bevándorlás és Halason, Halas környékén 

akar majd élni. Nem tudja, tudják-e most hogy működik a bevándorlási törvény. 30-60 nap után 

áthelyezik ezek szabad ki-be járásán keresztül az embereket az önkormányzat 

szociálpolitikájára. Az ő feladata lesz. Ez már egy kicsit hosszabb távú dolog. Pillanatnyilag 

úgy van, hogy a befogadó állomásokról elbírálják, visszatoloncolják, vagy esetleg 

továbbengedik ezeket az embereket. Most még az a felmérés van, hogy a bevándorlók tömegei 

tovább szeretnének menni a gazdagabb Nyugat-Európa felé, de előbb-utóbb az is megtelik. A 

híradásból látják, hogy már most milyen problémákat okoz az a több évtizeddel ezelőtti 

bevándorláspolitika, ami okozza a fosztogatásokat, gyújtogatásokat. Most a terrorcselekmény 

hozta fel ezeket a dolgokat. Nem erről beszélt, hanem az idegen, tőlük távol álló civilizációjú, 

kultúrájú emberek tömegeiről beszél, akik itt megállhatnak. Nem a Kárpát-medencében, vagy a 

Nyugat-Római Birodalom értékein felnőtt emberek civilizációs bevándorlásától fél, nem erről 

van szó. Nekik ezt hosszú távon is kell nézniük. Ez a levél, felhívás, ami érkezett hozzájuk, nem 

azt mondja, hogy nekik adni kell. Ez egy lehetőség, s ha ők udvariasan akarnak válaszolni 

akarnak a Belügyminisztérium felhívására, adhatják udvariasan azt, hogy köszönik szépen, 

nem kérnek ebből a dologból, oldják meg máshol.  
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Tudná felsorolni azokat a városokat, s a bizottsági ülésen meg is tette, ahol működik 

befogadóállomás, zárt és nyílt. Kiskunhalason pillanatnyilag csak zárt működik, ezzel is van 

gond, ahogy Polgármester úr mondta. Mi van, ha nyílt lesz? Nézzenek utána, Békéscsaba, 

Bicske, Debrecen, hogy milyen problémákat okoznak az ott élő lakosságnak, akik nyílt 

befogadóállomáson vannak. Még egy dolog, kockázati tényező hosszú távon, hogy fontos 

dilemma az egészségügyi kérdés is a befogadóállomásokon lévőknél. Persze ezt majd megoldja 

az egészségügy. Nem mehetnek el mellette, hiszen járványügyi, közegészségügyi kérdések 

mellett megjelent az ebolajárvány. Ki akarja veszélyeztetni a saját környezetét, lakosságát 

például egy ilyennel?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Picikét más oldalról szeretne közelíteni ehhez a kérdéshez. Az egyértelműen látszódik a 

Belügyminisztérium törekvéseiből, hogy Kiskunhalast szemelte ki. Azt gondolja, hogy helyi 

szinten ennek elég nehéz ellenállni. Úgy látja, hogy a fideszes képviselőtársak is egy bizonyos 

értelemben kényszerpályán vannak. Azt gondolja, s ezt részletesebben ki fogja fejteni Váradi 

Krisztián képviselőtársa, hogy ezt a tárgyalási helyzetet ki lehetne még használni hasznos 

dolgokra. Ők kiskunhalasiak befogadó és vendégszerető emberek vannak, s annak is örülnek, 

hogy új munkahelyeket teremthet egy ilyen átmeneti szállás. Azt mindenképpen támogatják, 

hogy ez a várostól minél kintebb kerüljön. Látnak ugyanakkor veszélyt is. Nem fogalmazna úgy, 

hogy idegen fajok és ún. bevándorlók, hanem ők is emberek. Ha valóban korrektek akarnak 

lenni, akkor ennek van veszélye. Elsőként fognak tiltakozni, ha a szálláson lakók feldúlják 

Kiskunhalas városának nyugalmát.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Eredetileg nem akart ehhez a témához hozzászólni, de gondoljanak csak bele, ha 1956-ban, 

amikor Amerikába kimentek a magyarjaik Puskástól kezdve, hogy befogadták őket. Ha ők is így 

viselkednek, ilyen véleményük van, hogy nem tudják kik azok az emberek, akik idejönnek. 

Nyilvánvalóan kényszerből jönnek ide. Akik nem kényszerből jönnek, azokat törvény általában 

vissza is toloncolja abba az országba, ha nem jogos a menedékkérelme. Nem régen hallották, 

hogy elég rövid idő alatt fogják és visszatoloncolják abba az országba, ahol volt, ha nem 

veszélyeztetett az élete. Azt gondolja, hogy ez emberi kérdés, így kellene felfogni. Nem Budapest 

ők, hogy megmondják mit csináljon a kormány. Ők Kiskunhalas, s nekik a törvényeket végre 

kell hajtani. Annak kapcsán nyilvánvaló, hogy a városnak legkevésbé a rossz oldalát kell nézni, 

vagy a legjobb megoldást megtalálni, hogy hol helyezkedjen el ez a befogadó szállás. Ebben 

kell megállapodásra jutnia a képviselő-testületnek Polgármester úrral az élen, s nem arról, 

hogy fekete, szürke, vagy bármilyen emberek jönnek ide. Gondoljanak a 40-es, 50-es évekre, ha 

nem fogadják be őket, akkor hány tudósuk nem lett volna olyan magas szinten. Tizenvalahány 

olyan tudósuk van, akik Nobel-díjasok és a többiek. Ha ők is így álltak volna hozzá, vagy az 

amerikaiak, vagy más európai nemzetek, hogy a magyarok hozzájuk ne jöjjenek, mert lehet, 

hogy csak azért jöttek, mert megélhetésük miatt akarnak letelepedni. Azt gondolja, hogy nem 

ezen az úton kell elindulni. A gyűlölet semmire nem visz, látják, hogy mi lett 70 évvel ezelőtt 

Auschwitzban. Arra kéri a képviselőket, hogy gondolják át, melyik irányba terelik ezt a 

napirendet.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ahogy képviselőtársa is említette, ő is más oldalról közelítené meg ezt a kérdést. Igyekszik 

szakmai érveket felhozni amellett, hogy miért fog tartózkodni a szavazásnál. Úgy érzi, hogy ez 
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az előterjesztés nem lett teljeskörűen körbejárva. A Szegedi úti ingatlan egy értékes ingatlan, 

régóta próbálkozik már az önkormányzat azzal, hogy ingyenes önkormányzati használatba 

kaphassák. Tudják, hogy amíg a HM-nél volt, addig értékesítéssel próbálkoztak, utána átkerült 

a Nemzeti Vagyonkezelőhöz is. Sikertelenné vált, szemmel látható, hogy ennek az lesz a vége 

előbb-utóbb, hogy az önkormányzat ingyenes tulajdonába kerülhet az ingatlan. Szerinte ezért 

mindent meg kell tenniük. Már korábban is több lehetőség kínálkozott, több ötlet felmerült. 

Ilyen például a Városgazda Zrt. telephelyének a kiköltöztetése ebbe az objektumba. Vagy akár 

az épületeket felhasználva, csak úgy, mint a mostani Esze Tamás lakótelepen, ott is kialakítható 

lenne egy szociális bérlakás hálózat a meglévő épületek felújításával. Tudják azt is, hogy az 

előző városvezetés folytatott tárgyalásokat kínai befektetőkkel, akik látnak fantáziát abban, 

hogy itt van egy vasúti csomópont, ami felújítás előtt áll. Közel a déli határa az Európai 

Uniónak. Számos olyan lehetőség kínálkozik ennek a laktanyának a hasznosítására, 

amennyiben ezt az önkormányzat meg tudja szerezni, hogy ez még nem lett eléggé körbejárva.  

Azt gondolja, fontos lenne ezt így együtt vizsgálni, hogy mekkora területet igényelne egy ilyen 

cél ebből, s emellett még milyen más projekteket, célokat tudnak itt megvalósítani. Azzal, hogy 

a Belügyminisztérium számára fontos, hogy ez az állomás itt létesüljön Kiskunhalason, így 

szerinte nekik van egyfajta alkupozíciójuk is tárgyalásokra, hogy adott esetben a városban lévő, 

Fazekas Gábor utcai és Kárpát utcai ingatlanokat teljes egészében ürítsék ki. Szívesen látják, 

hogyha ezek a tevékenységek kintebb mennek. Akkor azt az objektumot megszerezni a város 

számára. Ott adott esetben a város számára hasznos dolgokat alakíthatnának ki.  

Azt gondolja, hogy olyan komplex dologról lenne szó, aminél kár lenne egyetlen ilyen 

határozattal most rögtön végleges döntést hozni. Szerinte jobban körbe kellene ezt járni és 

átfogóbban kellene ezt a kérdéskört megvizsgálni.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Egészen eddig, amíg Váradi Krisztián nem említette meg a Fazekas és Kárpát utcát, nem 

nagyon az előterjesztésről szólt nagyon a vita, hanem sokkal magasabb dimenziókban 

gondolkodtak. Beszéltek eboláról és sok mindenről. Továbbra is azt gondolja, hogy próbálnak 

ebből politikai kérdést csinálni, hiszen van most egy felfokozott hangulat a francia események 

miatt, amit szerinte elég sikeresen gerjesztettek akár Kiskunhalason is. Szerinte nekik inkább 

erre a konkrét dologra kellene fókuszálniuk. Nem hiszi, hogy kényszerpályán vannak, mert 

legelőször erről a témáról december 18-án Patocskai képviselő úr beszélt az önkormányzatban 

a képviselő-testületi ülésen. Utána kezdtek el ezzel foglalkozni. Itt egyértelműen szerepel az, 

hogy a Mártírok úti rendőrségi ingatlan, aminek a hasznosítására véleményezési joguk van, 

hiszen ez a rendőrséghez tartozik. Ő is inkább azt gondolja, hogy abba az irányba kellene 

elindulni, hogy ne a Kárpát és ne a Fazekas utcában legyenek ilyen intézmények. Azt látják, 

hogy ilyen intézményekre szükség van, hiszen a migrációs nyomás fokozódik. Biztos, hogy 

Kiskunhalasnak ebből ki kell vennie a szerepét, s ő is azt támogatja, hogy kerüljenek 

alkupozícióba. Az alkupozíció úgy indul szerinte, hogy Kiskunhalas tesz egy lépést ebben az 

ügyben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tenne, hogy természetesen a laktanyaterület önmagában egy hatalmas 

terület. Nem gondolják azt, hogy az egészet erre a célra kellene használni. Mint ahogy 

Képviselő úr is említette, vannak itt egyéb célok, amelyeket már régóta dédelget a város. Meg 

lehetne ezeket is valósítani, illetve el lehet mozdulni ebbe az irányba. Véleménye szerint ez 

töredékét foglalná el annak a területnek, amiről beszélnek, amennyiben egyáltalán elfogadja a 

Belügyminisztérium ezt a javaslatukat. Erre a területre is csak javasolni tudnak, mert nem 
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önkormányzati területről van szó, hanem állami területről. Ennek a határozati javaslatnak az 

elfogadása nem okoz túl nagy, sem ilyen, sem olyan irányba történő elmozdulást. Tőlük 

függetlenül is meg tudja valósítani a minisztérium ezen terveit. Szerinte az egy gesztus, hogy 

őket megkérdezték arról, hogy mi a véleményük. Azt látja, hogy az a fajta problémakör, ami ki 

lett vetítve, az nincs jelen. Most is érkeznek elég nagy tömegekben híreik szerint a migránsok. 

Nem látja azt, hogy lent a szociális osztályon ezek a migránsok tolonganának szociális 

segélyért. Nem ők a célállomás. Ők ahogy tehetik, mennek tovább. Hogy mikor telik meg 

Nyugat-Európa, vagy mikor nem, ebben a kérdésben nem nagyon nyitna vitát. Azt látni kell, 

hogy a jelenlegi egy őrzött szállás, nem egy nyitott helyszín, ahonnan ki-be kólicál, aki éppen 

úgy gondolja, hogy neki kint van dolga és kiszalad a szomszédos áruházba vásárolni magának 

egy szelet csokit, hanem ezeket az embereket őrzik, gyakorlatilag olyan körülmények között 

vannak, mint egy börtön, fogház. Ha hasonló helyszínre tesznek ők javaslatot, azzal nem 

gondolja, hogy bármiféle biztonsági kockázatot növelnének a városban. Ő az előterjesztésből 

azt olvassa ki, hogy idegenrendészeti őrizetre alkalmas objektum létesülése mellett teszik le a 

voksukat. Amennyiben ezt elfogadják, akkor véleménye szerint ezt a javaslatot mindenféle 

félelem nélkül el lehet fogadni és lehet támogatni. Akkor csak a pozitív hatásait fogja érezni a 

város, nevezetesen azt, hogy akár új munkahelyek is létesülhetnek. Az, hogy ők ebben a 

kérdésben ők nagyon pozitív helyen lennének és a többi településsel nem tárgyalna a 

Belügyminisztérium, az egy hatalmas tévedés. Több polgármesterrel egyeztetett az utóbbi 

időszakban, akik amiatt kérdezték a véleményét, mert ők is szeretnék beadni erre a dologra a 

pályázatukat. Ebben a témában nemcsak Kiskunhalas mozgolódik. Igenis vannak olyan 

települések, akik szeretnék azt, hogyha idegenrendészeti szállás működne az ő területükön. Itt 

verseny van, nem pedig az, hogy Kiskunhalas egy kiszemelt, s biztos, hogy itt lesz a következő 

objektum megvalósítása, amennyiben lesz ilyen, mert ez is jelenleg csak egy terv.  

Elvileg a vitát lezárta.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az első három perce letelt és a második két percét is ki szerette volna ezzel kapcsolatban 

használni.  

Itt néhány tévedést el kell oszlatniuk, ahogy a Polgármester úr is mondta. Minden 

önkormányzat megkapta ezt a felhívást a Belügyminisztériumtól, s ez csak egy felajánlás lehet. 

Lehet gesztus, nem kötelező válaszolni erre. Ha Képviselő úr gondolja, oda tudja adni a 

felhívásokat.  

Ha jól hallja, akkor Polgármester úr azt mondja, hogy csak zárt intézetről van szó, s erre 

tesznek ajánlatot, mert az működik Halason. Azt már tényleg nem tudják megakadályozni. Az 

tényleg elfogadható, hogy most a város közepén működő két ilyen dolog, a lovaslaktanya 

épületében, azt támogassák, hogy költözzön ki a város szélére, de egy nyíltat ne hozzanak ide a 

városba. Ez a javaslata. Ha nem erről szól, nyíltról a határozati javaslat, akkor más fekvése van 

a leányzónak.  

Szűk, rövidtávú gondolkodás, érdek miatt nem kellene nekik tolakodni, jelentkezni. Megosztja 

velük azt az információt, amit valószínűleg hallottak, hogyha a Szegedi úti laktanyát szeretnék 

hasznosítani, meg fog jelenni rövidesen ugyancsak a kormánytól börtönök építésére lehetőség 

és pályázat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megjelent.  
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Tudják mi ennek a háttere, több milliárd forint kártérítést kell fizetni a börtönlakóknak, mert 

nagyon zsúfolt. A kormány döntött, x milliárd forintot elkülönített és börtönt fognak építeni. Az 

egy hosszú távú dolog lehet, amit lehet támogatni, hogy alakuljon. Megint csak zárt intézmény. 

Szeged város közepén is működik egy ilyen és tudtával nincs vele probléma. Most nem erről 

szól, hanem egy nyílt intézményről. Mindenképpen kéri azt, hogy ne fogadják el és gondolják 

végig. Nem kötelező. Udvarias levelet írhatnak, amelyben az áll, hogy köszönik szépen, nem 

kérnek ebből.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A vitát lezárta ezzel véglegesen. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 96   Száma: 15.01.29/13/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 76.93 66.67 10 

Nem 1 7.69 6.67 1  

Tartózkodik 2 15.38 13.33 2 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Tart. SHT 
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Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

96   Száma: 2015.01.29/13/0/A/KT 

 

19/2015. Kth. 

Menekültügyi és Migrációs Stratégiához kapcsolódó beruházások támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy befogadó 

állomás illetve idegenrendészeti őrizetre alkalmas objektum létesüljön Kiskunhalas területén. A 

megvalósulás helyszíneként elsősorban a Szegedi úti egykori laktanyák területét javasolja. 

Emellett elfogadja, ha az őrzött szállás a Mártírok úti rendőrségi ingatlanon valósul meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szegedi úti ingatlanok 

vonatkozásában a Belügyminisztériumnak benyújtsa a megfelelő dokumentumokat és hogy a 

Megyei Rendőr-főkapitányság felé a támogató nyilatkozatot kiadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

14 

A Kiskunhalas, 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 97   Száma: 15.01.29/3306/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

97   Száma: 2015.01.29/3306/0/A/KT 

 

20/2015. Kth. 

A Kiskunhalas, 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 3306 hrsz. alatti, 824 m2 területű, 

kivett építési terület művelési ágú ingatlanát Szűcs Mátyásné, Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

sz. alatti lakos részére, a terület értékesítési árát értékbecslés alapján 500.000.-Ft-ban 

határozza meg. 
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Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület a 24/2009. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész   

Halasi Városgazda Zrt. Bem u.1.fsz. 15.  általa: kérelmező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

15 

A Kiskunhalas, 3012/5,3402 és 3403 hrsz. alatti ingatlanok cseréje 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy régi adóssága az önkormányzatnak, egy útban maradt egy magánszemélynek tulajdona, 

s ezt hivatott rendezni ez az előterjesztés.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 98   Száma: 15.01.29/3012/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

98   Száma: 2015.01.29/3012/0/A/KT 

 

21/2015. Kth. 

A Kiskunhalas, 3012/5,3402 és 3403 hrsz. alatti ingatlanok cseréje 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja Romvári György, Kiskunhalas, Huszár u. 15. sz. alatti 

lakos részére a kiskunhalasi 3403 hrsz-ú ingatlant. A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni  

Romvári Györgynek a kiskunhalasi 3012/5 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 692/33399 eszmei 

hányadát és a 3402 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 215/549 eszmei hányadát, mely tulajdoni 

hányadok tulajdonjogát ezen jogügylet keretében az Önkormányzat megszerzi. 

Az ingatlanok eladási és vételi áráról a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

értékbecslés alapján dönt. Az értéktöbblethez jutó fél az ingatlanok értékkülönbségét megfizeti. 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos ügyvédi és egyéb költségek felét, a földhivatali bejegyzési 

költségek 66%-át az Önkormányzat megfizeti. A Képviselő-testület megbízza a Halasi 

Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 
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Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 289/2009. Kth. és a 69/2011. Kth. számú határozatait 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Városgazda Zrt.  Bem u. 1.fsz.15. 

Romvári György Huszár u. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

-----Napirendi pont---- 

16 

A Kiskunhalas 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy ipari parki ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztés. Észrevétel nem lévén a vitát 

lezárja és az értékesítés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 99   Száma: 15.01.29/6041/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

99   Száma: 2015.01.29/6041/0/A/KT 

 

22/2015. Kth. 

A Kiskunhalas 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a Kiskunhalasi Járási Földhivatal 800061/7/2014. 

számú határozata alapján kialakuló 6041 hrsz.-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 3170 m2 

területű ingatlant a Romvári Teherszállító Kft., Kiskunhalas, Huszár u. 15. sz. alatti gazdasági 

társaság részére.  

Az ingatlan eladási árát értékbecslés alapján a Képviselő-testület 684 Ft/m2-ben határozza 

meg. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 

megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 

polgármestert az előszerződés, majd a végleges szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Városgazda Zrt.  Bem u. 1.fsz.15. 

Romvári György Huszár u. 15. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

17 

Megállapodás módosítás - a Máltai Szeretetszolgálattal, a Hit Gyülekezete Kiskunhalasi 

Tagcsoportjával, valamint a HTKT Szociális Szolgáltató Központtal 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezek a megállapodások a korábbi időszakban köttettek, jellemzően térítésmentesen adják a 

szeretetszolgálatoknak az ingatlanokat, hogy a felajánlásokat legyen hol tárolni.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítások elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 100   Száma: 15.01.29/17/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

100   Száma: 2015.01.29/17/0/A/KT 
 

23/2015. Kth. 

Megállapodás módosítás - a Máltai Szeretetszolgálattal 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Kiskunhalasi csoportjával kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes használat    

határidejének meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

 

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

aláírására. 

 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Balog Gábor Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi csoportjának vezetője, Kossuth u. 

29. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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24/2015. Kth. 

Megállapodás módosítás - a Hit Gyülekezete Kiskunhalasi Tagcsoportjával 

 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Hit Gyülekezete  Szeretetszolgálat 

Kiskunhalasi Tagszervezetével kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes 

használat    határidejének meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

 

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

aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bodó Rita Hit Gyülekezet Szeretetszolgálat Kiskunhalasi tagszervezet vezető, Szathmáry S. u. 2. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

25/2015. Kth. 

Megállapodás módosítás - a HTKT Szociális Szolgáltató Központtal   

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a HTKT Szociális Szolgáltató 

Központtal kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes használat    határidejének 

meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

 

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

aláírására. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nyilas László HTKT SZSZK intézményvezető, Nyúl u. 5-7. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

18 

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos 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 

 

#: 101   Száma: 15.01.29/18/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

101   Száma: 2015.01.29/18/0/A/KT 

 

26/2015. Kth. 

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

19 

Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, valamint az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

#: 102   Száma: 15.01.29/19/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

102   Száma: 2015.01.29/19/0/A/KT 

 

27/2015. Kth. 

Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, valamint az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI28.) sz. rendelet 

4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Humánpolitikai 
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Bizottság, valamint az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Aradszky Lászlóné ÜSZB elnök, Tulipán u. 14. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

20 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos 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 

 

#: 103   Száma: 15.01.29/20/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

103   Száma: 2015.01.29/20/0/A/KT 

 

28/2015. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. 

rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Skribanek Zoltán PKGTB elnök, Szilády Á. u. 52. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

21 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 104   Száma: 15.01.29/21/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

104   Száma: 2015.01.29/21/0/A/KT 

 

29/2015. 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 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

22 

Tájékoztatók a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és javaslatok 

megvizsgálásáról 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy tájékoztató, így vita nélkül dönt a képviselő-testület arról, hogy elfogadja-e tájékoztatót. 

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 105   Száma: 15.01.29/22/0/A/KT 

Ideje: 2015 január 29 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 
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Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

105   Száma: 2015.01.29/22/0/A/KT 

 

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

23 

Interpellációs válaszadás 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a közvilágítási hálózat bővítésének felmérésére kapott 

választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Elfogadja a választ, s egyben szeretné megköszönni az érintettek nevében, hogy fel lesz mérve, 
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vagy talán már felmérésre került a közvilágítási hálózat. Ebben ő is részt vett és igyekezett 

javaslatokat adni. Mivel a költségvetés tárgyalása előtt állnak, egyben szeretné kérni, hogy 

realizálódjon is a fejlesztés financiális oldala a költségvetésben.  

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Emailben leírt mindent, csak nagyon röviden egészítené ki. A jelenlegi hulladékszállítással 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatást igénybe vevő rendeletük 3.§(11) szakasza azt mondja – 

nem olvassa fel az egészet, csak röviden a lényegét szeretné kiemelni: 

Ha valaki nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor ez mindig az adott év első napját 

megelőzően kell jelezni, hogy a következő naptári évben sem kívánja igénybe venni. Annyit 

szeretne javasolni, hogy vizsgálják felül ezt a pontját a rendeletnek. Szerinte életszerűbb az, ha 

valaki nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, akkor jelzi és legközelebb akkor indul a 

szolgáltatás, ha újból jelzi. Ne kelljen ezt évente folyamatosan jelezni. Nem tartja életszerűnek. 

Ha valaki jelezte, hogy nem kíván ezzel élni, akkor az a szolgáltatás szünetel. Tud olyan esetről, 

amikor valaki figyelmetlenségből, ünnepek közeledte, családi tragédia is volt a háttérben, 

elfeledkezett róla és bírságot kap emiatt, mert most megbüntették.  

Emiatt szeretné kérni, hogy vizsgálják felül.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Más napirend nem lévén megköszöni a hatékony közreműködést és a képviselő-testület ülését 

befejezettnek nyilvánítja.  

 

K.m.f. 

 

      Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)      (: Kristóf Andrea :) 

  polgármester             aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva :)     (:Tapodi Attila:) 

 


