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1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

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. Vizkeleti Szabolcs  SHT 
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Kristóf Andrea       aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli 

csoportvezető 

Dr. Csala Mónika      sajtóreferens 

Ádámné Nagy Rita      adócsoport vezetője 

László Mária       belső ellenőr 

Baics Tamás        környezetvédelmi referens 

Simon István       szociálpolitikai csoportvezető 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kuris István László és Váradi Krisztián képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

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

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Két olyan eseményre szeretné felhívni a figyelmüket, amelynél megítélése szerint a körülötte 

lévő kommunikáció nem volt túl sikeres.  

Az első a közmeghallgatás lenne. A munkaterv szerint is és nagyon régóta megszokott volt, hogy 

ősszel tartják a közmeghallgatást. Nagyon sokan így készülnek a városban arra, hogy 

eljöjjenek, mikrofon elé álljanak és elmondják az észrevételeiket. Ez áprilisban meg lett tartva. 

Tőle kérdezték, hogy jönnének most közmeghallgatásra, mert most lesz. Közölnie kellett, hogy 

sajnos már megvolt. Azt mondta Alpolgármester úr, hogy mivel egy közmeghallgatás kötelező, 

az megvolt, most nem lesz. Rákeresett, meg volt hirdetve a város honlapján. Rákeresett a 

google-ban is, az kidobja, hogyha megvan máshol is hirdetve. A halasmedia.hu-n nem találta 

meghirdetve. Véleménye szerint ezért is lehetett, hogy talán csak ketten jelentek meg. Megjelent 

egy cikk, hogy ketten a közmeghallgatáson. Szeretné kérni azt, hogy próbáljanak meg javítani 

picit ezen a gyakorlaton. Hirdessék meg úgy ezeket az eseményeket, hogy tényleg eljöjjenek az 

emberek. Szerinte fontos lenne azoknak az embereknek a véleménye számukra, akik nem tudtak 

megjelenni, mert nem tudtak kellően tájékozódni erről. Ne járjanak úgy, mint ahogy májusban 

volt az integrált településfejlesztési stratégia kapcsán megrendezett fórum, ahol egyetlen civil 

jelent meg.  

A másik dolog a Szegedi úti őrzött szállás körüli kommunikáció, amit ő picit hiányol. Azt lehet 

hallani, hogy november 29-30. között meg fog nyílni ez az őrzött szálló, kezdetben 1000 fővel. 

Ezt 4000 főre fogják felduzzasztani és akár 7000 főt befogadni képes szálló nyílik hamarosan. 

Miért nem lehetett erről semmit hallani? Szeretné kérni a városvezetést, hogy pótolja ezeket a 

hiányosságokat. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A közmeghallgatással kapcsolatban annyit reagálna gyorsan, hogy a közmeghallgatás 

megtartása előírt paraméterek alapján zajlik. Ezeket a paramétereket betartották az áprilisi 

közmeghallgatáson is. A médiában megjelent ez 15 nappal hamarabb, ahogy ez szokásos. Nem 

érzi ezt a hiányosságot, tehát ezt a kritikát visszautasítja. A közmeghallgatás egy fórum, amikor 

hangot lehet adni a problémáknak. Viszont mindennap állnak rendelkezésére azoknak, akik 

valamilyen észrevétellel jelentkeznének. Arra biztatja Képviselő urat, hogyha ismer olyat, aki 

szeretne jelezni problémát, akkor telefonon jelentkezzen be és adnak neki időpontot, ahol el 

fogja tudni mondani azt a gondját, ami problémás.  
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A Szegedi úti ingatlannal kapcsolatban természetesen nem az önkormányzat feladata az ott 

folyó munkát kommunikálni, hogy mi is fog történni. Nyilván ők is kíváncsiak, hisz a városukról 

van szó. Egyelőre amit ők tudnak hivatalosan, hogy őrzött objektumról van szó. Ez számára 

mindenképpen megnyugtató. 300 fő felvételét hajtotta végre a Belügyminisztérium az utóbbi 

hónapokban. Azt gondolja, hogy ez is egy pozitívuma ennek a történetnek. Inkább ennek örülne, 

mintsem több ezres számokat mantrázna, hogy mi lesz még itt. Bízzanak benne, hogy amikor 

eljön az ideje, akkor a Belügyminisztérium szakemberei kiállnak és el fogják mondani azt, amit 

mindannyiuknak tudniuk kell.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Köszönettel tartozik mindazoknak, akik jelenlétükkel, munkájukkal, vidámságukkal 

megtisztelték, és erősítették benne azt a tudatot, hogy igenis érdekli az embereket a körülöttük 

történő esemény, rendezvény, segítő szándékukat önzetlenül felajánlják, munkájukkal a közt 

szolgálják.  

2015. november 14-én szombaton délelőtt már második alkalommal jöttek össze a körzet 

központjában. Feladatul tűzték ki a körzetben eldobott, közterületen lévő szemét összegyűjtését, 

szétválogatását, a komposztálásra váró zöld hulladéktól. Hiszen mindenki tudja, látja, hogy 

városuk bővelkedik zöld övezetben, parkokban, hatalmas fákban, melynek nem csak előnye, de 

ősszel hátránya is van.  

Két hét alatt a hideg beálltával majdnem az összes fa, elveszíti lombkoronáját, ezt egyszerre 

összegyűjteni, elszállítani -igaz nem feladata- a Városgazda Zrt. munkatársainak, lehetetlen 

vállalás. 

225 zsák falevél, illetve 6 zsák vegyes kommunális hulladék került összegyűjtésre, jelentős 

részét elszállították a gyűjtőpontba.  

Látja és tudja, hogy a kezdeményezés mintaként szolgál mindazoknak, akik a közvetlen 

környezetükben szintén összegyűjtötték és a gyűjtőpontokra szállították az általuk összeszedett 

zöld hulladékot, így lassan városi össznépi programmá válhat ez a szombat. 

Tisztelettel felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy példaértékű lenne, ha még többen 

foglalkoznának ezzel a családi házas övezetekben is, hiszen élhetőbb a környezet, ha rendbe is 

van téve. Vegyenek minél több példát azoktól, akik szabadidejüket és energiájukat szánják arra, 

hogy közösségben legyenek és közben önkéntesen tegyenek a városukért. 

A délelőtti közös munka során beszéltek a körzetet érintő további feladatokról, esetleges 

fejlesztésekről, a felmerült problémákat összeírta. Kérésként, feladatként merült fel a Park 

áruház mögötti járda melletti rész feltöltése- ami egyébként már elkészült azóta-, a Kossuth 

utcai zebra mozgássérültek részére történő átalakítása –hiszen csak az egyik oldala van meg-, 

kutyafuttató kerítésének, megerősítése, főútvonal melletti járdaszakasz, benzinkút előtti, 

növénnyel benőtt szakaszának kitisztítása, Kossuth utca vonalán a letaposott zöld terület 

visszafüvesítése, virágoskertek építése, illetve a köztéri kukák fokozott ürítése –ezt Molnár úrral 

meg is beszélte már-, a játszóterek állapotának megőrzése, festése, esetlegesen illemhely 

megépítése. 

A munkát baráti beszélgetéssel és nagyon finom ludaskása ebéddel zárták. 

Tisztelettel köszöni még egyszer a szép napot, a közös munkát és a barátságot. 

Köszöni a figyelmet. 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Kedves Halasiak! 

Köszönik, hogy az elmúlt 400 napban igen aktívan részt vettek a város építésében. A 

városvezetés és ők magunk is arra törekedtek, hogy minden halasi büszke lehessen városára, az 
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itt tapasztalható pezsgő közösségi, kulturális és sportéletre, a beruházásokra és a 

fejlesztésekre, hiszen Kiskunhalas folyamatos épül és szépül. 

Bebizonyították, hogy a város jövőjét illetően nem csak találgatni lehet, hanem közös munkával 

meg is lehet valósítani az álmokat. Ehhez viszont nem túlzott önbizalom, hanem a várostól 

kapott komoly bizalom kellett. Bizalom, nem csak tavaly október 12-én, hanem azóta is. 

Kiskunhalas épül és fejlődik. Ezt nem csak a megtárgyalt 330 napirendi pont mutatja, hanem a 

mindennapok tapasztalatai is. 

Tabutémák falait is ledöntötték: ilyen volt a parkolás és a drog, de akartak és mertek régen 

elsüllyesztett témákhoz is hozzányúlni. 

Fizetős helyett ingyenes a parkolás, van ingyenes főtéri wifi, támogatott HPV oltás, utak 

állapotának rendezése érdekében úttársulások lehetősége, a sok problémát okozó csapadékvíz 

elvezetés lehetőségének kidolgozása, gyűjtőutak rendbetételének megkezdése, új mezőőr autó, 

tanyagondnoki szolgálat, géppark bővítés, intézményi és egyéb épületfelújítások, beruházások, 

eszközbeszerzések és elmaradt fizetéskiegészítések. Egyes területeken javuló közbiztonság, 

szociális és felzárkóztató programok indítása, a Kábítószer Egyeztető Fórum megalapítása 

sport és ifjúsági koncepció kialakításával. 

Emellett a civilek 1,5, a sport területe 5 millió forint támogatást kapott. A Bursa Hungarica 

ösztöndíj is újraindult. Van elismert gyógyvizük és gyógyfürdőjük, jöhet a gyógyhellyé 

minősítés. Átadták a lovaspályát egy szakmailag hozzáértő pályázónak, komoly fenntartási 

költségeket megtakarítva. Városuk kimagasló művészeti értékének, a halasi csipkének hírét 

vitték Brüsszeltől Erdélyen át, egészen a Balti államokba, Rigáig. 

Kiskunhalas olyan város, amelyre nemcsak több évszázados múltja, hanem közösségének jelene 

és jövője miatt is büszkék lehetnek. 

Közös sikereik a kiskunhalasiak, az itt élő idősek, családok és fiatalok sikere, de a munka még 

nem ért véget, sőt! 

Tudják és mindannyian tisztában vannak vele: a problémák tömegének éveken át húzódó 

megoldatlansága immáron kizárólagos felelősségükké vált, annak ellenére, hogy azok 

kialakulásakor néhányan még csak az iskolapadban ülhettek. Vesztegetnivaló idejük tehát 

továbbra sincs, mert tudják, hogy a vezetés nem pozíciót, hanem cselekvést, munkát és 

szolgálatot jelent. 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

(Előadja dr. Csala Mónika sajtóreferens.) 

 

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.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 404   Száma: 15.11.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 13:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

404   Száma: 2015.11.26/0/0/A/KT 

 

254/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015.november 26-i ülésére kiküldött meghívónak 

megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 



6 
 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  205/2015. Kth. számú határozat visszavonása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal létrehozása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi 

járásban - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089” projekt keretében kidolgozott 

Kiskunhalas Járás Esélyteremtő Programterv” elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatának véleményezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Kötelezően ellátandó közszolgáltatás biztosítása érdekében 

kibocsátandó szándéknyilatkozat 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Kötelező önkormányzati feladat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

12.  A központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

13.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézkedési Tervének hatályon kívül 

helyezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Zsana Község Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város 

Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő 

üzletrészeinek értékesítése 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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16.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi Ellenőrzési Tervének 

módosítása 

Kristóf Andrea 

aljegyző 

 

 

17.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Ellenőrzési Terve 

 

Kristóf Andrea 

aljegyző 

 

18.  Halasi Városgazda Zrt. 2 db sószóró vásárlása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

19.  A Kiskunhalasi Központi Hulladéklerakó területén lévő 

MBH-technológia üzembe helyezésének módja, illetve egyéb 

hulladékgazdálkodási intézkedések meghozatala  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  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 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete 2015-ben negyedik alkalommal 

kerül módosításra. A módosítások okát legfőképpen az állami módosítások, illetve egyéb 

támogatások beérkezése indokolta. Kiegészül azzal, hogy a szükséges előirányzat 

módosításokat elvégezték. Önkormányzatukhoz bérkompenzációs támogatás, szociális ágazati 
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pótlék támogatás, közművelődési intézmények működési támogatása érkezett be. A Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal Támogatási Szolgálatának a támogatását emelte meg 300 

ezer Ft-tal. A képviselő-testület döntött a 251/2015.Kth. határozatában közfoglalkoztatási 

program beindításáról, melynek a 2015.évi költségét állították be a költségvetésben. 

2013.évben elindult és 2014-ben szakmailag befejeződött ÁROP pályázati pénzügyi zárása 

miatti szállítói finanszírozás került beállításra a költségvetésbe. Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásban részesült az önkormányzatuk, illetve a 73/2015. és 

194/2015.Kth. határozat alapján az Erasmus uniós projektek 2015.évre várható költségei 

kerültek még beállításra. Az intézmények szempontjából figyelemmel követik azokat az 

igényeket, amelyek a folyamatos működés és ellátás biztosításához szükséges 

előirányzat-átcsoportosításokhoz kellettek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 405   Száma: 15.11.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 13:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

405   Száma: 2015.11.26/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 30/2015. (XI.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 5.911.852 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.863.247 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  4.947.111 e Ft-ban 

c) működési többletét 111.769 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  111.769 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 916.136 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 48.605 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 460.804 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 
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(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.663.357 eFt-ban állapítja meg.”  

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 

2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:205/2015. Kth. számú határozat visszavonása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés új, nem járt bizottságok előtt. Egy kis összefoglalást kérne, hogy mindenki 

informálódhasson.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és költségvetési osztályvezető: 

 

A 205/2015. Kth. számú határozatában a képviselő-testület a Városért Közalapítvány részére 4 

millió Ft kölcsönnyújtást biztosított a szüreti rendezvény különböző támogatási bevételeinek 

időbeli csúszásának következtében. A Városért Közalapítvány időközben jelezte, hogy a 

pénzügyi helyzete stabilizálódott, így ezt a kölcsönt nem kívánja igénybe venni, s emiatt 

szükséges a határozat visszavonása.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 406   Száma: 15.11.26/2/0/A/KT 



11 
 

Ideje: 2015 november 26 13:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

406   Száma: 2015.11.26/2/0/A/KT 

 

255/2015. Kth. 

205/2015. Kth. számú határozat visszavonása (Városért Közalapítványnak nyújtandó kölcsön) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 205/2015. Kth. számú határozatát 

visszavonja. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Szőke Sándor kuratóriumi elnök, Szent György tér 12. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy mondatban összefoglalná Az előterjesztés annyiban módosul, hogy a helyben lévő orvosaik 

mentesülnének az iparűzési adó alól egy bizonyos szintig. Azt gondolja, hogy ezzel városuk is az 

orvosi ellátások szintjét igyekezne támogatni a városban.  

Reméli, hogy támogatást nyer a képviselő-testülettől ez a rendeletmódosítás és a védőnőik is.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Egyértelmű és nyilvánvaló a kormány szándéka ezzel a határozattal. Az elöregedett és nem túl 

népszerű háziorvosi praxisba kívánják a fiatal orvosokat csábítani. Az adókedvezmény 

valószínűleg jó formája is lesz ennek az ügynek. Ez teljes támogatandó. Valóban elöregedett a 

háziorvosi praxis. Az orvosi ügyeletet is idős korukra tekintettel nehezen végzik Kiskunhalason 

a háziorvosok.  

Másrészről viszont nagyon igazságtalannak tartják ezt a döntést. Nagyon sok olyan ágazata 

van még a magyar gazdaságnak, ahol hiányszakmák jelennek meg. Bíznak abban és remélik, 

hogy a kormány ezekben a szakmákban is talál majd megfelelő ösztönző módszert arra, hogy 

például az esztergályosok, vagy a fémmegmunkálók nagyobb számban jelenjenek meg a piacon. 

Bíznak ebben és ezzel együtt örülnek ennek az előterjesztésnek, hajrá.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja. Valóban ez egy ágazatot érintő 

kedvezmény, de azt gondolja, hogyha az itt megjelenő plusz forrásokat az orvosok a praxisokra 

tudják fordítani, az mindannyiuk haszna lesz és ebből inkább pozitív társadalmi összességgel 

jönnek ki. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy támogassa a rendelet módosítását. 

A rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 407   Száma: 15.11.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 13:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

407   Száma: 2015.11.26/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 31/2015. (XI.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. 

(XII. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„b) aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak 

járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított 

rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.” 

2.§ 

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § (1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó 

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

Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja 

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

megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 

 

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

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

háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben 

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

3.§ 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A rendeletmódosítást alapvetően a sportkoncepció végrehajtása tette szükségessé. A 

képviselő-testület által elfogadott sportkoncepció kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a 

sport területén különböző kitüntetéseket adományozzon. Ezeket vették be a kitüntetési 

rendeletbe (év sportolója, év csapata, év utánpótlás sportolója, év utánpótlás csapata, év 

esélyes sportolója, év edzője, év sporttámogatója, illetve Kiskunhalas Város Polgármesterének 

sport különdíja, ami a következő évtől kezdve önkormányzati döntést követően kerül átadásra).  

Felhívná a figyelmet, hogy a kitüntetésekre való felterjesztés határideje december 15. Aki ezzel 
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élni akar, azt meg tudja tenni. A honlapon és más egyéb elérhetőségeken a felterjesztésre 

alkalmas dokumentum letölthető. Ugyancsak egy régi problémát orvosolnak a kitüntetési 

rendelet módosításával az egészségügyért díj felterjesztésében. Egy olyan módosítást hajtottak 

végre képviselői javaslatra, hogy az önkormányzat feladatkörében lévő egészségügyi 

szolgáltatások valamennyi területéről arányosan tudjon bekerülni felterjesztés, beleértve a házi 

gyermekorvosokat, illetve a fogorvosokat is.  

A kitüntetések értékállóságáról is gondoskodtak ebben az előterjesztésben. A már több, mint tíz 

éve azonos pénzzel járó kitüntetéseket emelték szintén képviselői javaslatra, illetve az 

SZMSZ-szel hozták összhangba a rendeletet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy jól össze lett foglalva a változás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Egy rövid idézetet olvasna fel az előterjesztésből. „A szakmai kitüntetésekkel járó pénzjutalmak 

összege már több, mint 10 éve nem változott. Ennek mértéke jelenleg a közalkalmazotti körben 

a közalkalmazotti pótlék háromszorosa, köztisztviselői körben a köztisztviselői illetményalap 

kétszerese. Ennek következtében bizonyos mértékben elértéktelenedett a kitüntetésekkel járó 

jutalom, indokolt ennek összegét megemelni.” Ennek az idézetnek az utolsó mondatával 

teljesen egyetért, viszont az első részében nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak a pótlékalap és a 

jutalom értéktelenedett el, hanem a több, mint tíz éve befagyasztott közalkalmazott bértábla és a 

közalkalmazott bérek is teljesen elértéktelenedtek, bár tudja, hogy nem az önkormányzat 

feladata, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzon. Megjegyezné, hogy ideje lenne már annak, 

hogy a közalkalmazotti bérek befagyasztását feloldják és egy bérrendezést is végrehajtsanak és 

akkor valóban nem kell hozzányúlni a szorzókhoz, hanem egy normális pótlékalappal lehetne a 

díjazottakat is megilletni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel egyet tud érteni, hogy ennek a táblának a helyben hagyása nem biztos, hogy a 

legszerencsésebb volt az utóbbi tíz év folyamán. Azonban az a megnyugtató hír terjeng, ha lehet 

így mondani, hogy az életpálya modelleket kezdi kiterjeszteni a kormányzat a köztisztviselőkre 

is. Ahogy a tanárok esetében láthatták az elmúlt években, hasonló módon várható a következő 

évben. Ismeretei szerint talán jövőre ez a modell is kidolgozásra kerül és remélik, hogy ezzel 

együtt ez a táblarendszer is frissítésre és aktualizálásra kerül, s ezzel ez a helyzet is kezelhetővé 

válik. 

Most ebben a rendeletükben igyekeznek ezt a tíz éves hiányt pótolni a maguk lehetőségeihez 

képest, amennyiben a testület is támogatja ezt. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és 

a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 408   Száma: 15.11.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 13:56  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

408   Száma: 2015.11.26/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 32/2015. (XI.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

1.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Kiskunhalas Város sport díjai: 

a) Az év sportolója (férfi-női) 

b) Az év csapata 

c) Az év utánpótlás sportolója (férfi-női) 

d) Az év utánpótlás csapata 

e) Az év „Esélyes” sportolója 

f) Az év edzője 

g) Az év sporttámogatója 

h) Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” 

2.§. 

A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

3.§. 

(1) A Rendelet 6.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete, a szakterületen működő gazdasági szervezet, intézmény fenntartó, 

alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei 

olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést. Javaslatot 

nyújthat be valamennyi háziorvos, beleértve a házi gyermekorvosokat is. 

A javaslatot minden év április 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének. 

(2) A Rendelet 6.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti 

pótlékalap ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

 

4.§. 

A Rendelet 7.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

5.§. 

A Rendelet 8.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

6.§. 

A Rendelet 9.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.” 

7.§. 

A Rendelet a következő 10/A §-sal egészül ki: 

„10/A.§. 

„KISKUNHALAS VÁROS SPORT” díjai 
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(1) A Rendelet 1.§. (5) bekezdés a)-h) pontjai szerinti elismerésben részesülhetnek azok a 

kiskunhalasi személyek, sportolók és csapatok, akik a sport és a sporttal kapcsolatos 

tevékenységüket kiemelkedő színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, 

munkásságukkal példát mutatnak a társadalom számára, emberi magatartásukkal 

kivívták környezetük megbecsülését. 

(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok, 

magánszemélyek. 

A javaslatot minden év december 15-éig lehet benyújtani Kiskunhalas Város 

polgármesterének. 

A díj átadásának időpontja a minden évben a február második hétvégéjén megrendezett 

Sportgála Díjkiosztó Ünnepség. 

(3) „Az év sportolója” díjat évente legfeljebb egy felnőtt férfi, továbbá egy felnőtt női 

sportoló kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét 

kap. 

(4) „Az év csapata” díjat évente legfeljebb egy felnőtt csapat kaphatja. A díjazott csapat 

adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást 

igazoló oklevelet kapnak. 

(5) „Az év utánpótlás sportolója” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás férfi, továbbá egy 

utánpótlás női sportoló kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és 

adományozást igazoló plakettet kap. 

(6) „Az év utánpótlás csapata” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás csapat kaphatja. A 

díjazott csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, 

adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

(7) „Az év esélyes sportolója” díjat évente legfeljebb egy sportoló, vagy egy csapat kaphat. 

A díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat 

adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást 

igazoló oklevelet kapnak. 

(8) „Az év edzője” díjat évente legfeljebb egy – a felnőtt, vagy utánpótlás sportban 

tevékenykedő – edző kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi 

csipkét kap. 

(9) „Az év sporttámogatója” díjat évente legfeljebb egy fő kaphat. A díjazott az 

adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(10) „Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” díjat évente legfeljebb egy 

személy, vagy egy csapat kaphat. A díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet 

kap, a díjazott csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai 

egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

 (11) A beérkezett javaslatok véleményezését – Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Sport Különdíj kivételével - egy erre létrehozott munkacsoport végzi melynek tagjai: a 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. által delegált kettő, sportújságírással 

foglakozó munkatársa, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság által 

delegált kettő tag, valamint a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány által delegált 

egy tag. A véleményezést követően a Polgármester terjeszti döntés végett a 

Képviselő-testület elé a kitüntetésre javasolt személyeket. 

Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja adományozásáról a Polgármester 

dönt.” 

8.§. 

(1) A Rendelet 11.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetés 

adományozására javaslatot tehetnek: 

 képviselő-testület tagjai, bizottságai, 
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 gazdálkodó szervek, intézmények, 

 politikai pártok, társadalmi szervezetek, 

 egyházak, 

 kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

 a javasolt személy közösség adatait, 

 a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését. 

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A „Kiskunhalas 

Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetésre beérkezett 

javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.” 

(2) A Rendelet 11.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Szakmai díjakra javaslatot a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani, 

Kiskunhalas Város Sportdíjaira a rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon lehet 

benyújtani.” 

 

9.§. 

(1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2.melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.” 

 

10.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal létrehozása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A bizottság véleményét az előterjesztés részévé kívánja tenni. A határozati javaslatot az imént 

felolvasottak szerint kéri értelmezni a továbbiakban.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Ez az előterjesztés az ifjúsági koncepcióban megfogalmazott azon szándékot hivatott 

végrehajtani, hogy az ifjúságot, az ifjúsággal foglalkozó intézményeket, szervezeteket bevonják 

az ifjúsággal kapcsolatos döntések meghozatalába, illetve egy teret, fórumot adjanak az ifjúság 

hangjának, ahol kifejtheti a véleményét, egyrészt a képviselő-testület előterjesztéseivel, 

másrészt pedig az önkormányzat munkájával kapcsolatban. 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mintájára létrehoznak egy jogi személyiséggel nem 

rendelkező, ámde helyi döntésen alapuló fórumot, ahol az előzőekben vázolt tevékenység 

rendszeres jelleggel megvalósítható lesz.  

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 409   Száma: 15.11.26/5/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 13:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

409   Száma: 2015.11.26/5/0/A/KT 

 

256/2015. Kth. 
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A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal létrehozása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

megalakítását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

összehívásával, megalakításával. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés melléklete szerint a 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzatát. 

 

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat részéről Farkas Dániel alpolgármestert, és Kuris 

István László képviselőt delegálja a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztalban való részvételre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Farkas Dániel alpolgármester 

Kuris István László képviselő Kossuth u. 18.A.lph. 4/11. 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi 

járásban- ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 projekt keretében kidolgozott Kiskunhalas Járás 

Esélyteremtő programterv elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Az önkormányzatnak került-e, vagy kerül-e költségvetési pénzbe? Forrást kell-e nekik erre 

biztosítani, vagy pályázati forrásból lesz megvalósítva?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Ahogy az előterjesztés címe is utal rá, pályázati forrásból valósult meg. Úgy tudja, hogy ezek az 

ÁROP típusú pályázatok 100 %-ban finanszírozottak. Ez gyakorlatilag külső finanszírozásból 

került megvalósításra.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 410   Száma: 15.11.26/6/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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410   Száma: 2015.11.26/6/0/A/KT 

 

 

257/2015. Kth. 

A Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban - 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089” projekt keretében kidolgozott Kiskunhalas Járás Esélyteremtő 

Programterv” elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Területi együttműködést 

segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089” 

projekt keretében kidolgozott – az előterjesztés mellékleteként csatolt - Kiskunhalas Járás 

Esélyteremtő Programtervet. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Alapfokú Művészesti Iskola intézményvezetői pályázatának 

véleményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állása nyugdíjba vonulás miatt 

megüresedett. A fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki, amire egy 

pályázó, Kovács Andrea adott be pályázatot. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az 

önkormányzatnak, mint működtetőnek, s mint településszékhely szerinti önkormányzatnak 

véleményezési joga van, ezért került be a napirend a testület elé. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ennek a napirendnek a során szeretne lehetőséget kérni arra, hogy megragadja az alkalmat, 

hogy köszönetet mondjon a korábbi igazgató asszonynak, Ulakcsainé Lovas Jolánnak az elmúlt 

évek áldozatos és eredményes munkájáért. Ezért az áldozatos és eredményes munkáért néhány 

héttel ezelőtt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi gyűlésén rangos díjat vehetett át a 

korábbi igazgató asszony, aki a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének különdíját kapta 

meg. Mondhatni, hogy egy életpálya díjat kapott.  

Arra is szeretné az alkalmat megragadni, hogy a leendő igazgató asszonynak is sok sikert 

kívánjon a munkájához.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Személyi ügyekben zárt ülés a szokásos eljárás, ebben az esetben viszont nyílt ülésen döntenek 

személyi kérdésről. Számára ez nagyon pozitív fejlemény, az iskola nyitottságát, bevállalós 

nyíltságát jelzi, amelyben ezt a kockázatot is vállalta a jelölt. Ezt a bizalmat viszonozzák 

gyermekeik beíratásával. A hangszeres zene és éneklés az agy jelentős részét stimulálja, 

melynek hatása a zenén messze túlmutat. Gyermekeik jövőjének jobbá formálásában 

nélkülözhetetlen. Becsüljék meg jobban azt a tényt, hogy Kiskunhalason van zeneiskola. A 

maga részéről nagyon szeretné, ha tovább bővülne azok köre, akik ismerik és értékelik az 

intézményben folyó szolgálatot. Kívánja, hogy az iskola művésztanárai, dolgozói a 

karmesterváltás után is szép harmóniában működjenek tovább a város javára és az általuk 

képzett gyermekek érdekében.  

Sok sikeres pályázatot kíván nekik és hogy a növekedés jellemezze a következő időszakot. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ő is szeretne csatlakozni a gratulálókhoz. Ő is olvasta a pályázatot, nagyon komoly munka. 

Régóta ismeri Andreát, nagyon lelkiismeretesen dolgozik és biztos benne, hogy 

intézményvezetőként is folytatni fogja ezt a munkát és ehhez kíván sok egészséget. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy nem nagyon lehet már 

fokozni a dicséreteket. Ő is szeretné megköszönni a zeneiskola munkáját és sok sikert, kitartást 

kíván a munkájukhoz.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 411   Száma: 15.11.26/7/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

411   Száma: 2015.11.26/7/0/A/KT 

 

258/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) állására Kovács Andrea által beadott pályázatot 

szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. A pályázatban foglalt szakmai és vezetői 

elképzelések alapján javasolja Kovács Andrea megbízását a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi 

Tankerülete, Köztársaság u. 1. 

Kovács Andrea mb. igazgató, Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola, Köztársaság u. 17. 
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Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A Bóbita Óvodában már évek óta nem folyik német nemzetiségi óvodai nevelés, tekintettel arra, 

hogy ennek a feltételei már nincsenek meg az óvodában. Ezért döntött a képviselő-testület 

arról, hogy nem kívánja ezt a tevékenységet folytatni. Azonban jogszabályi rendelkezések miatt 

ezt a döntést végrehajtani július, augusztus hónapokban kell. A Bóbita Óvoda megelőző alapít 

okirat módosítása viszont szükséges január 1-től, ezért került vissza ez az alapító okirat 

módosítás erre a testületi ülésre. A nemzetiségi óvodai nevelés kivezetése majd egy következő 

előterjesztés valószínűleg május, júniusban fog július 1-jei hatállyal megtörténni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosításáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 412   Száma: 15.11.26/8/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

412   Száma: 2015.11.26/8/0/A/KT 

 

259/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása (módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 243/2015. Kth. számú 

valamint 244/2015. Kth. számú határozatait.  

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát 

módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Okirat száma: 7/2015. 

Módosító okirat 

 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvodának a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. április 3. 

napján kiadott, 119/2014. Kth számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 

bekezdése alapján a 259/2015. Kth. sz. határozattal a következők szerint módosítom: 

1.. Az alapító okirat 22. pontjában: 

Székhelye: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Tagintézménye: 
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- Bóbita Óvoda Bajza Utcai tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2. 

telephelye: nincs 

helyébe a: 

Székhelye: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Telephelye: 

- Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 23. pontjában: 

- Bóbita Óvoda 

318 óvodai férőhely (4 db. 20, 4 db. 22, és 6 db. 25 fős csoportszoba) 

- Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 

87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba) 

helyébe a  

- Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

318 óvodai férőhely (4 db. 20, 4 db. 22, és 6 db. 25 fős csoportszoba) 

- Telephely: Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba) 

szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015.november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

Mészáros Ágnes intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

260/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása (egységes) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Okirat száma: 8/2015. 



29 
 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító 

okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bajza Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés ellátás; sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelése, hallás fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási 

zavarral; kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás; német 

nemzetiségi óvodai nevelés ellátás; óvodai intézményi étkeztetés; gyermekek egyéb 

napközbeni ellátása; m.n.s egyéb személyi szolgáltatás; integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára; 

munkahelyi étkeztetés;  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

4. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
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6. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 

intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által 

meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 

településekről is vehet fel gyermekeket. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a 

Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a 

Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező 

intézmény, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas 

Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17.  

óvoda 318 

2 
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas 

Szabó Ervin u. 2.. 

óvoda 87 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17. 

4730/21 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin 

u. 2. 

630/1 saját tulajdon óvodai nevelés 

 

7. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv2014. április 3. napján kelt, 121/2014 Kth. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 
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Fülöp Róbert 

Polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

Mészáros Ágnes intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete alapító okiratának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés sem járt bizottságok előtt.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A normatíva igénylésekkel van összefüggésben a KIGSZ (ld. Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete) alapító okirat módosítása. A 4.4-es pontba 10.alpontként bekerült a 

gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. Erre azért volt szükség, 

hogy a normatívát jogszerűen tudja igényelni az önkormányzat a 2016-os évre. Mindösszesen 

ez a változtatás az intézmény alapító okiratában.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tehát egy technikai kérdésről van szó. 

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Az még rendben van, hogy bölcsődében gyermekétkeztetést folytat, de melyik fogyatékos 

nappaliról beszélnek? 
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Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Ez a kormányzati funkcióknál került felsorolásra. A 104035-ös kormányzati funkciónak ez a 

hivatalos és teljes megnevezése, ezért került bele ez a szöveg. 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azért kérdezte csak és azért kell még hozzáfűznie egy mondatot, mert jelen pillanatban a 

fogyatékosok nappali intézményében, amit a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtet, 

étkeztetés, mint olyan nem szerepel. Az ÁNTSZ működési engedélyében étkeztetést nem biztosít 

az intézmény.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 413   Száma: 15.11.26/9/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

413   Száma: 2015.11.26/9/0/A/KT 

 

 

261/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító 

okiratának módosítása (módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Okirat száma: 9/2015. 

Módosító okirat 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által a 2015. május 28. napján kiadott, 2/2015. számú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 

261/2015 Kth.sz határozattal következők szerint módosítom: 

 

1.Az alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölése c rész a következő 10. ponttal egészül ki: 

10. 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

Mészáros Ágnes intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

262/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító 

okiratának módosítása (alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

Okirat száma: 10/2015. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

1.1.2. rövidített neve: KIGSZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

hrsz: 4730/21 

2 Lomb utcai főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5., hrsz.:5183 

3 Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u. 5., hrsz.: 4837 

4 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Bibó 

István gimnázium 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21., hrsz.: 

2604/15 

5 
Oktatási ingatlan, Bernáth Bajos 

Kollégium 

6400 Kiskunhalas, bajza u. 1/a. hrsz.: 596 

6 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 

Kertvárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23., hrsz.: 

2884/1 

7 
Oktatási ingatlan Kiskunhalasi 

Felsővárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6., hrsz.: 

372 

8 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály u. 1. 

hrsz.: 630/1 

9 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Általános 

Iskola 

6400 Kiskunhalas, köztársaság u. 17., 

hrsz.:3685 

10 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., hrsz.: 

3685 

11 
Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28., hrsz.: 

2385/4 

12 

Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Vári 

Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium 

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5., hrsz.:1708 
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2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok; más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4 074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

5 081045 Szabadidősport- rekreációs sport – tevékenység és támogatása 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb 

szolgáltatások 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

10 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas város 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételt képezhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal 

kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény, továbbá a 77/1993.(V.12.) kormányrendelet alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 

jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 

2 
munka törvénykönyve 

alá tartozó jogviszony 

.. 
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5.3. A költségvetési szerv felépítése és működése: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által 

jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. május 28. napján kelt, 2/2015 okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

Mészáros Ágnes intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kötelezően ellátandó közszolgáltatás ellátása érdekében kibocsátandó 

szándéknyilatkozat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Kiskunhalason és térségében van egy társulás, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, ami 

ilyen és hasonló profilú problémákkal foglalkozik a Szociális Szolgáltató Központon keresztül, 

legalábbis amennyire jók az ő ismeretei.  

Számára az kissé furcsa, hogy kiderül, sok mindent csinál ez a Szociális Szolgáltató Központ, 

csak azt nem, ami kötelező lenne. Mi ennek az oka? 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A kérdésében a válasz is meglesz Képviselő úrnak. Valamikor a nyár végén kereste meg 

intézményüket Kiskunhalas Város Önkormányzata, hogy ezeket az ellátásokat milyen módon 

tudná a kistérségi társulás intézménye ellátni. A kistérségi társulási tanácson vállalta az 
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intézményük, hogy megvizsgálja ezeknek a lehetőségeit. A hajléktalan személyek nappali 

ellátását tudta volna az intézmény mindenféle külső forrás nélkül működtetni. Egyébként a 

Baptista Szeretetszolgálat a nappali ellátást már végzi Kiskunhalas városában, az ellátási 

terület le van fedve. A gyerekek átmeneti otthona akkora forrásbevonással járna, hogy ez a 

megoldás véleménye szerint Kiskunhalas város büdzséjének a legjobb megoldás. Fel is vették a 

kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal a hajléktalan személyek nappali 

ellátásának érdekében.  

Ha ezt átadják a baptistáknak, akkor ne fussanak le több kört ebben az ügyben.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető:  

 

A történetiséget tudni kell, hogy ilyen ellátások tekintetében több szolgáltató már jelen volt 

Kiskunhalason. Ugyanakkor nevezzék érdektelenségnek, vagyon nagyon kis létszámú 

érdeklődés miatt ezek az intézmények bezárták a kapuikat, s abbamaradt ez a szolgáltatás. 

Kétségtelenül kötelezően ellátandó feladat egy 20 ezer lakos feletti település esetében, viszont a 

jogszabály azt is előírja, illetve lehetővé teszi, hogy ezt a külső szolgáltató segítségével is meg 

lehet tenni.  

A költségek tekintetében, mivel elhangzott már, de a többi tekintetében is merülnek fel olyan 

költségek pillanatnyilag forrásátcsoportosítást, illetve olyan fajta forráselőteremtést 

igényelnek, ami a költségvetésbe az elmúlt időszakban nem nagyon fért bele, ezért szakmailag 

átbeszélve az érintett szakemberekkel és a városvezetéssel, az látszik célszerűnek, hogy annak a 

felhívásnak, amit a megyei kormányhivatal megfogalmazott, természetesen eleget téve, így 

akkor ezt a feladatot el tudják látni. Mégegyszer hangsúlyozza, hogy azok az igények, amelyek 

ezek ellátása iránt felmerültek, annyira minimálisak voltak, nem igazán lenne célszerű csak 

ezért működtetni ezt a szolgáltatást. Mégegyszer hangsúlyozza, a költségek tekintetében is.  

Az előterjesztésben felsorolt ellátások tekintetében mind a baptistákkal, mind a gyermekfaluval 

már történtek megbeszélések, amelyek kedvező feltételekkel, viszonylag minimális költségekkel, 

főleg a gyermekek átmeneti otthona tekintetében azt gondolja, hogy az önkormányzatnak 

tudnak olyanfajta segítséget biztosítani, amelyen keresztül elmondhatják, hogy ezt a 

szolgáltatást tudják biztosítani, ennek a feladatnak eleget tudnak tenni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kitérne a gyermekek átmeneti otthonára. Ez egy annyira összetett feladat, s nem is biztos, hogy 

egy megye elbír egy ilyen intézményt, hanem a dél-alföldi régióban egy ilyen intézményhez kell 

csatlakoznia az önkormányzatuknak a jövőben. Ezt meg fogják tenni, megkeresik a megfelelő 

szervet és igyekeznek egy jó megállapodást kötni, ami egyébként a képviselő-testület asztalára 

fog kerülni a közeljövőben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A kérdésekben nem tudta megfogalmazni. Öt, közel hat évvel ezelőtt kaptak a várostól egy 

ingatlant, ahogy pszichiátriai betegek nappali ellátását kívánta létrehozni a társulás. A 

társulási szabályok úgy szólnak, hogy minden település maga finanszírozza és alakítja ki azokat 

a területeket, ahol ellátást kíván létrehozni. Az a helyiség, amit megkaptak, közel 10 millió 

Ft-os felújítást igényelt volna ahhoz, hogy meg tudják oldani azokat az előírásokat, amelyeket 

az ÁNTSZ és az állategészségügy ad ki számára. Ezt az akkori önkormányzat nem tudta 

vállalni, nem tudta finanszírozni. Ez még csak az ingatlan felújítása lett volna, tárgyi 
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beszerzése is véleménye szerint több millió forintot emésztett volna fel ebben az esetben. Ezért 

nem lett Kiskunhalason szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása. Még 

szerencse, hogy a közelmúltban a baptista egyház vagy nagyon olcsón tudott megvásárolni, 

vagy ajándékba kapott egy ingatlant, s ott ki tudta alakítani ezt a szolgáltatást.  

A másik kérdés, amire nem kapott választ, hogy akkor a hajléktalan személyek nappali ellátását 

a baptista egyház fogja ellátni és az SZSZK (ld. szociális szolgáltató központ) ne fusson több 

kört ennek az engedélyeztetési eljárásával kapcsolatban? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy gondolja, hogy most ez az irány látszik gazdaságilag a legkézenfekvőbbnek. Az egyház 

vezetői úgy nyilatkoztak, hogy valószínűleg ezt külön költségvetési kiegészítés nélkül meg tudják 

oldani. Azt gondolja, hogy ez adódik abból, hogy az egyházak számára magasabb normatíva 

biztosított ezeken a szolgáltatási területeken. Ilyen módon nekik kényszerűen is ebbe az irányba 

kell elmozdulniuk, bár van olyan szerve az önkormányzatoknak, amely képes lenne a feladatot 

ellátni. Feltételezi, hogy nem tudnák ugyanazt a feltételrendszert biztosítani külön költségvetési 

forrás hozzárendelése nélkül. Emiatt azt mondja, hogy ezt az irányt tartják prioritásként jelen 

pillanatban, ami az előterjesztésben szerepel.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amit dr. Skribanek Zoltán képviselő úr feltett a kérdésében, nem igazán érzi, hogy teljes 

egészében megválaszolásra került volna, de abban sem biztos, hogy ennek itt és most van a 

helye. Napirend előtt Kuris István László képviselőtársa elég sok dolgot összeszedett, hogy az 

idei évben eddig mivel foglalkoztak. Azt gondolja, hogy a következő évnek egy fontos falata kell, 

hogy legyen a szociális terület áttekintése. Rengeteg jogszabályi változás van, s ez a mostani 

előterjesztés is azt mutatja, amire Frakcióvezető úr is utalt, hogy sok minden csinálnak, nem 

biztos, hogy egészen azt, amit kellene. Azt gondolja, hogy ezt a területet tüzetesen át kell 

vizsgálni, s ezt a kérdést abszolút jogosnak érzi, s a 2016-os évnek ez egy nagyon fontos iránya 

kell, hogy legyen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy ez itt valóban egy olyan 

előterjesztést, ami hiánypótló. Érdemes átgondolni azt, hogy pontosan mit és hogyan csinálnak. 

Ha most is megnézik az előterjesztésben javasoltakat, elérhető az, hogy olyan kötelező 

feladatokat tulajdonképpen külön költségvetési forrás nélkül oldjanak meg, ami eddig nem 

csináltak. Át kell ezt tekinteni majd a jövőben. 

Most azonban meg kell hozniuk a döntést ahhoz, hogy a kormányhivatal levelére válaszolni 

tudjanak. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 414   Száma: 15.11.26/10/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

414   Száma: 2015.11.26/10/0/A/KT 

 

263/2015. Kth. 

Kötelezően ellátandó közszolgáltatás biztosítása érdekében kibocsátandó szándéknyilatkozat 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdeményezzen a kötelezően biztosítandó 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása 

- szenvedélybetegek nappali ellátása 

- hajléktalan személyek nappali ellátása 

közszolgáltatások biztosítása érdekében a  Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia 

Integrált Szociális Intézmény vezetésével. 

 

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

tárgyalást kezdeményezzen a kötelezően biztosítandó 

- gyermekek átmeneti otthona  
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közszolgáltatások biztosítása érdekében az SOS Gyermekfalvak Magyarország kecskeméti 

intézményének vezetésével. 

 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  

szándéknyilatkozat küldésével  tájékoztassa a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 

és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályát  a kötelezően előírt 

közszolgáltatás biztosítása érdekében tett intézkedésről.  

 

Határidő:  azonnal 

  1.és 2.pont: 2016.március 30. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: érintettek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kötelező önkormányzati feladat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Bizottsági felülvizsgálaton nem járt, egy rövid összefoglalást szeretne kérni.  

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

A szociális ellátásokról szóló törvény, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló törvény jelentős mértékben módosul 2016.január 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat egy közös szervezetbe integrálódik. Ebben az a 

kötelező feladata az önkormányzatnak, illetve minden települési önkormányzatnak, aki 

polgármesteri hivatalt működtet, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatot köteles 

működtetni, a járásszékhelyi település, így Kiskunhalas is, család- és gyermekjóléti központot is 

köteles működtetni. Ezt a feladatot jelenleg a Halasi Többcélú Kistérségi Társulással kötött 

megállapodás alapján látja el az önkormányzat. A jövőben is így kívánja ellátni, így szükséges 

módosítani a feladatellátási megállapodást a társulással.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 415   Száma: 15.11.26/11/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

415   Száma: 2015.11.26/11/0/A/KT 

 

264/2015. Kth. 

Kötelező önkormányzati feladat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 
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H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény által meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és gyermekjóléti 

központ kötelezően ellátandó feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja 

ellátni. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás között az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátása átadás-átvételi megállapodás 1. és 4. pontját 2016. január 1. napjától az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 „1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben (Szoctv.) meghatározott: 

- étkeztetés (62. §), 

- házi segítségnyújtás (63. §),  

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)), 

- család- és gyermekjóléti központ, 

- támogató szolgáltatás (65/C. §),  

- nappali ellátás (65/F. § (1) bek.)  

szociális alapszolgáltatás feladatát,  

 

- idősek otthona (68. § (1) bek.) 

- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 

- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.)  

szakosított ellátás feladatát,  

 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)),  

- családok átmeneti otthona (51. §)  

gyermekjóléti alapellátás feladatát 

 

a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i) alapján teljes körűen átadja határozatlan 

időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.” 

 

„4. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez a Társulás vagy a 

hatályos jogszabályok alapján az állami támogatás igénylésére jogosult szervezet állami 

támogatást igényel a mindenkori hatályos költségvetéséről szóló tv. alapján.” 

 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban 

meghatározott szerződés, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ 2016. 

január 1. napjától történő működéséhez szükséges dokumentumok aláírására.  

 

 

Határidő: 2016.január 1. 
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Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Közelednek az orvosi ügyelet átszervezéséhez. Bízik benne, hogy a következő hónapok már 

tényleg a fizikai megvalósulásról fognak szólni. Ez az előterjesztés a végső lépcsőfok egyikét 

jelenti. A múlt héten egyébként aláírásra került az új szolgáltatóval a szerződés. A jövő évet már 

egy külső szolgáltató bevonásával fogja ellátni az önkormányzatok közössége.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Kettő kérdést szeretne feltenni. Szeretné elmondani, hogy nagyon örül annak, hogy végre 

előrelépés történt és végre rendeződni látszódik az orvosi ügyelet helyzete.  

Az egyik egy gazdasági jellegű kérdés. Arra lenne kíváncsi, hogy a normatíván felül mennyi 

pénzbe fog kerülni a városuknak az új orvosi ügyelet működtetése? Az eddigi években a 39 

millió Ft-os normatíván felül mennyibe került?  

Orvosi szoftverek fejlesztésével foglalkozik, sok orvos ügyfele van és tapasztalja azt, hogy 

amikor már egy helyiség készen van és engedélyezve is van, s egy új orvos belép, hogy ott 

szolgáltatást végezzen, az ő engedélyezési eljárásának is sokszor nagyon hosszú az átfutási 

ideje.  

Ha január 1-jén nem sikerül elindítani ilyen okok miatt ezt a szolgáltatást, annak milyen 

következményei lehetnek? Úgy látja, hogy a szerződésben január 1-jei határidő van megjelölve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyorsan erre a két kérdésre válaszolna is. A normatíván felül havonta 1,5 millió Ft kerekítve, 

amit az önkormányzatok mellétesznek. Nemcsak Kiskunhalas Város Önkormányzata, hanem 

lakosságszám arányosan ebben az orvosi ügyeleti társulásban résztvevő önkormányzatok teszik 

mellé. Ez gyakorlatilag ugyanaz a nagyságrend, mint amit a korábbi időszakban az 
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önkormányzatok ugyanerre a feladatellátásra fordítottak. Effektíve nem okoz sem pozitív, sem 

negatív irányban elmozdulást ennek a szerződésnek a megkötése. 

A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy alapvetően a szándék a közbeszerzési eljárás 

megindításakor január 1-jével fogalmazódott meg. Úgy tűnik, hogy mire engedélyeket fog 

kapni a szolgáltató, ez vélhetően elhúzódik. A szerződésben az is benne van, hogy 12 hónapra 

kötik meg. Ha a valós beindulással feltételezik, hogy egy hónapot csúsznak, onnan fog indulni a 

12 hónapos szolgáltatási időszak. Ez nem okoz egyébként különösebb problémát a rendszerben. 

Gyanítja, hogy a január 1-je nem fog tudni megvalósulni a helyszínek kezelése miatt. 

Valószínűsíthető, hogy ez februárra tud realizálódni csak.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 416   Száma: 15.11.26/12/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

416   Száma: 2015.11.26/12/0/A/KT 

 

 

265/2015. Kth. 

A központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Fülöp Róbert 

polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti feladat átadás-átvállalási szerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2015.december 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha minden igaz, jogszabályi változások miatt kell egy pár tételt módosítani az SZMSZ-ben. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az SZMSZ módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 417   Száma: 15.11.26/13/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

417   Száma: 2015.11.26/13/0/A/KT 

 

 

266/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. 

melléklete szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 

Működési Szabályzat kihirdetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézkedési Tervének hatályon kívül 

helyezése  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt az intézkedési tervet még 2011-ben hozta meg az akkori képviselő-testület az önkormányzat 

gazdasági stabilitása megőrzése érdekében. Azóta sok olyan változás történt, ami ennek az 

intézkedési tervnek az életben tartását már tulajdonképpen nem indokolja. Ezért gondolták azt, 

hogy időszerű ennek az intézkedési tervnek a hatályon kívül helyezése. Gondol itt azokra a 

lépésekre, amelyeket például a kormány hozott, hogy a városok adósságát konszolidálta, ezzel 

stabilizálva oly mértékben a költségvetésüket, hogy nincs szükség az ebben megfogalmazott 

intézkedések további érvényben tartására.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak ki szeretné emelni, hogy 2011-ben, amikor ezt az intézkedési tervet elfogadta az 

önkormányzat, azelőtt és azután sem nagyon volt arra példa, hogy ilyen kemény és nehéz 

helyzetben konszenzus alakuljon ki a képviselő-testületben. Azt gondolja, hogy akkori 

képviselő-testület tagjai felfogták, hogy a városnak mi a szüksége ahhoz, hogy megoldja ezt a 
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problémát, s egy nagyon kemény intézkedési tervet fogalmaztak meg 2011-ben. Azt kell 

mondania, hogy az önkormányzat jól vizsgázott ebben a kérdésben, mert a 888 millió Ft-os 

hiányt már a következő évben 660 millió Ft-ra, 2013-ban 300 millió Ft-ra apasztotta. 2015-ben 

pedig már az előző ciklus közel 100 millió Ft-os pluszpénzt tudott a következő testület részére 

megtakarításképpen átadni. Azt gondolja, hogy köszönet illeti az előző ciklust ezért a nehéz 

munkáért, s végre egy konszenzus jól működött.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azzal ő is abszolút egyet tud érteni, ha akkor nem tudott volna a képviselő-testület egybehangzó 

egy egyirányú döntést hozni, akkor valószínűleg alkalmatlan lett volna a továbbműködésre. 

Szerencsére nem ez a helyzet alakult ki és normál menetrendben végig tudott menni az az 

önkormányzati ciklus is. Elég sok tényezőnek kellett ahhoz pozitív irányúnak lenni, hogy ez 

sikerüljön, de tényleg köszönet mindenkinek, aki pozitívan és úgy hozzáállva tett, hogy a mai 

napon ezt az intézkedési tervet vélhetően –amennyiben a képviselők most úgy döntenek- 

hatályon tudják helyezni.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 418   Száma: 15.11.26/14/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

418   Száma: 2015.11.26/14/0/A/KT 

 

267/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézkedési Tervének hatályon kívül helyezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 148/2011. 

Kth számú határozattal elfogadott „Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi 

Intézkedési Tervét”. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Zsana Község Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 

a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészeinek értékesítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tenne, hogy Zsana Község Önkormányzatának polgármesterével folytatott 

egy megbeszélést. Úgy tűnik, hajlanak arra, hogy benne maradjanak ebben a kft.-ben és az 

értékesítési szándékukat megfordítsák. Amennyiben az MNV Zrt. felé tudnak egy pozitív 

igénnyel élni a sikondai ingatlanban, akkor elképzelhető, hogy ők is továbbra is részt vesznek 

ebben a munkában. Nagyon örülne neki, ha a község önkormányzata végül így döntene. Ettől 

függetlenül a mai döntésüktől nem szabad eltekinteniük, tehát nekik meg kell hozniuk ezt a 
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döntést a mai napon. Fontosnak gondolta, hogy ezt az információt megossza a képviselőkkel, 

hiszen amennyiben ez a döntés meg tud valósulni, azt gondolja, hogy hosszútávon biztosítani 

tudja azt a tulajdoni közösséget, aki a kft. mögött biztosítja a stabil hátteret.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Megnézhette volna, d mennyi az ő tulajdonrészük most ebben a kft-ben? Hány százalék? Látja, 

hogy amit most felkínáltak eladásra, az 47 %. Valószínű, hogy e körül lehet Halasnak a 

százaléka. Ha ezt tudhatnák, akkor lehetne továbbgondolni a dolgot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja válaszolni, hogy 42 % volt az idei év előtt, de ugye az idei évben már döntöttek arról, 

hogy Szanktól és Csólyospálostól megvásárolják az ő üzletrészüket, tehát ezzel megemelkedett. 

Úgy gondolja, hogy kb. 46 % körül tart most az önkormányzatuk. Még vannak olyan 

önkormányzatok, akik stabilak és szeretnék fenntartani ezt a kft.-t, illetve ennek a céljait. Azt 

gondolja, nincs veszély, hogy a kft. megszűnjön.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Most merült fel benne csak a kérdés, hogy 42 %-uk van és most negyvenvalahány százalék 

került felajánlásra. Nem célja a városnak, hogy egyszemélyi többségi tulajdonosa legyen ennek 

a kft.-nek?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt szeretné leszögezni az elején, hogy a kft-ben lévő üzletrész tulajdonlása nagymértékben 

kötelezettségeket ír elő. A nonprofit kft. nem tud úgy üzemelni, hogy külső dotáció nélkül tegye 

azt a jelenlegi látogatottsági szint mellett. Azt gondolja, ha a jövőben lesz olyan pályázat, 

esetleg fel tudják futtatni, hogy az Erzsébet programokba bevonják a táborokat, vagy az 

iskoláikban jobban propagálják azt, hogy az önkormányzat saját táboraiba menjenek a diákok, 

akkor tudják csökkenteni a dotáció mértékét, amit minden évben a kft-nek adni kell, de nagyon 

nehéz lesz ezt akár nulla közelébe vinni. Amíg ez dotációt igényel, addig az üzletrészek teljes 

egészében Kiskunhalas számára történő megvásárlását jelentené, az egy nagyon komoly 

költségvetési teher lenne. Ez az idei évben, ha jól emlékszik nagyjából 2,5 millió Ft támogatást 

kapott a 42 %-os üzletrészre kft. Ha egyszemélyes kft-ként vinnék tovább a feladatot, akkor ez 

kb. az 5-6 millió Ft közötti támogatási igényt jelentené, ami nagyon komoly mennyiség. Úgy 

gondolja, az egy jó konstrukció, hogy önkormányzatok közössége üzemeltessen táborokat, s 

ezekről a településekről is érkezzenek oda diákok, akik kedvezményesen kapják meg az üdülés 

lehetőségét ezekben a táborokban.  

A konstrukció jó, javítani kell a táborok állapotán, hogy külsősök számára, illetve a saját 

diákjaik számára is egy vonzó célpont legyen, s szívesen látogassák a települések diákjai, illetve 

a felnőttek is, mert számukra is nyitott a lehetőség. 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 419   Száma: 15.11.26/15/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

419   Száma: 2015.11.26/15/0/A/KT 

 

 

268/2015. Kth. 

Zsana Község Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a VAKÁCIÓ 

Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészeinek értékesítése 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy mint a 

VAKÁCÓ Kft. tagja nem kívánja megvásárolni Zsana Község Önkormányzatának 882.000,- Ft 

névértékű és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 510.000,- Ft névértékű üzletrészeit. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Zsana Község 

Önkormányzata 882.000,- Ft névértékű üzletrészének és Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

510.000,- Ft névértékű üzletrészének kívülálló, harmadik személy részére történő értékesítése 

esetén elővásárlási jogáról, annak lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adásvétel, a 

konkrét vételi ajánlat közlése után kíván és tud érdemben nyilatkozni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Ágota szervezési ügyintéző 

Zsana Község Önkormányzata, 6411 Zsana, Kossuth u. 3. 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi Ellenőrzési Tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tesz egy gondolatban hozzá, hogy a 2015.évi munkatervben az ÁSZ (ld. 

Állami Számvevőszék) ellenőrzés visszacsatolására volt tartalékolva egy pár nap és ez nem 

tudott realizálódni, mivel az ÁSZ ellenőrzés nem fejeződött be. Ezt a pár napot pótolják ennek 

az ellenőrzésnek az elfogadásával, amennyiben támogatja a képviselő-testület.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 420   Száma: 15.11.26/16/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

 

     

420   Száma: 2015.11.26/16/0/A/KT 

 

269/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi Ellenőrzési Tervének módosítása 

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

2015. évi Ellenőrzési Tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőr 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Ellenőrzési Terve  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a szokás menetrend szerint minden évben elfogadják a következő évi ellenőrzési 

munkatervet. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 2016.évi ellenőrzési terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 421   Száma: 15.11.26/17/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

 

     

421   Száma: 2015.11.26/17/0/A/KT 

 

270/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Ellenőrzési Terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2016. évi Ellenőrzési Tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőr 

 

Határidő: azonnal 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Halasi Városgazda Zrt. 2 db sószóró vásárlása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztést Molnár Ferenc vezérigazgató úr készítette, de ő egyéb elfoglaltság miatt nem 

tud körükben lenni. Így igyekszik ő válaszolni a kérdésekre, amennyiben lesznek.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Kettő kérdést szeretne feltenni. Milyen típusú sószóró berendezést kell elképzelni? Olyan 

berendezés-e, amit már egy meglévő jármű mögé függesztenek fel és gyakorlatilag csak a 

sószórást biztosítja, vagy pedig ez egy önálló jármű motorral. Kétféle sószóró berendezéssel 

találkozott, amikor rákeresett az interneten.  

Ha a Városgazda Zrt. a saját költségvetése terhére valósítja meg, vagy szerzi be ezt a két gépet,  

akkor miért kell nekik erről testületi határozatot hozni? Kötelező ez, vagy opcionálisan 

döntöttek úgy, hogy mégis járuljanak ehhez hozzá, vagy saját hatáskörében is megtehette 

volna?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A második kérdéssel kezdi. Ezt az előterjesztést nem lett volna kötelező behozni. Ebben az 

értékhatárban Vezérigazgató úr dönthetett volna maga a beszerzés kapcsán, amennyiben a 

saját költségvetése ezt megengedi. Úgy gondolja, hogy nagy értékű eszközökről van szó. Nem 

gond az, ha a képviselő-testület képet kap arról, hogy mi történik a Városgazda Zrt.-ben, milyen 

eszközök kerülnek megvásárlásra. Ha Képviselő úr emlékszik, a homlokrakodó munkagép is 

bekerült a képviselő-testület asztalára, ami legutóbb ilyen nagyobb értékű gépvásárlás volt. 

Szerinte ez egyfajta hagyomány és azt gondolja, hogy egy jó hagyomány és követni fogják 

ezután is. Ha nagyobb értékű eszköz vásárlására kerül sor, akkor arról egy ilyen tájékoztatást, 

illetve egy határozattal megerősítve fogja tudni meglépni a Zrt. vezérigazgatója.  

A másik kérdésre kapott egy választ. Mindkettő típusú, egy ilyen és egy olyan, egy vontatott és 

egy saját erővel működő. Mindkettő vonatott, akkor ezt félreértette. Remélik, hogy sokáig fogja 

szolgálni a várost és nem fognak küszködni a télen a lefagyott utakkal, hanem a Városgazda 

Zrt., amikor jönnek a kellemetlen időszakok, akkor elé tud menni a problémának és elő tud 

sózni. Állítólag ennek a hiánya okozta a legtöbb fejtörést az utóbbi időszakokban.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Kettő dolgot szeretne, mindegyik kérdéséhez egy-egy gondolatot hozzátenni. Kezdené a 
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másodikkal. Ha mindkettő vontatott, akkor érdekes ez az összeg. Eleve az előterjesztés alapján 

sokallta az 5 millió Ft + ÁFA-t, főleg hogy oda volt írva, használtgép beszerzésről volt szó. 

Rákeresett az interneten, hogy milyen árban vannak ezek a berendezések. Ezért is kérdezte, 

hogy vontatott, vagy önjáró eszközről van-e szó. Teljesen új állapotú vontatott sószóró 

berendezések 200-500 ezer Ft közötti értében kaphatóak. Az 500 ezer Ft-os már egész komoly. 

A legdrágább, amit talált és nem önjáró, az 1,5  millió Ft, de az extra szolgáltatásokat 

biztosító. Még a sószórás üteme, iránya is változtatható. Egy pick up-ra szerelhető 

berendezésről van szó. Abból is kettő 3 millió Ft lenne. Ha traktor mögött vontatott, akkor 2 

millió Ft-ből kijön a kettő. Az 5 millió Ft nagyon sok. Főleg, ha használtról van szó, akkor pláne 

nem szabad ennyinek lennie. Nem tudja, hogy milyen alapon becsülte ezt az összeget Molnár úr. 

Ez lenne az egyik észrevétele. 

A másik gondolattal kapcsolatban, hogy miért is kell nekik ezt tárgyalni, miért kell erről 

testületi határozatot hozni, ami természetesen nem baj, kimondottan örvendetes. Az is 

örvendetes, hogy döntést hoztak fűnyíróról és homlokrakodóról. Döntést hoznak most erről, 

azonban érdekes módon muszáj visszatérnie a korábbi kedvenc témájához, a Szász Károly utcai 

telekhez, ahol most már lassan egy éve annak, hogy kínkeservesen, kérdések áradatával 

próbálják megtudni, hogy mennyibe is került annak a teleknek a rendezése, amihez viszont nem 

kért felhatalmazást a Városgazda Zrt. Az előző testületi ülés után is tovább érdeklődött, újabb 

építési vállalkozókkal beszélve mindenhol azt mondták, hogy ez több millió forintos összeg volt. 

Azt gondolja, ha ennyire transzparens akar lenni a Városgazda Zrt., hogy önszántából kéri, 

hogy döntsenek, ha ő beszerez egy sószórót. Nem kötelesek és mégis döntenek arról, hogy egy 

fűnyíró beszerzésről is döntsenek, akkor ha tényleg minden annyira rendben lenne, akkor ha 

nem is akkor, de utólag el lehetne árulni nekik, érdeklődő ellenzéki képviselőknek, a tulajdonos 

képviselőinek, hogy a város pénzét mire költötték, mennyibe került nekik az a telek. Meg fogja 

próbálni, ma már nem, mert nem jelezte írásban előre, de a következő testületi ülésen újból 

nekifut egy kérdésnek, hátha belátják a Városgazda Zrt. vezetői is, hogy csak el lehetne már ezt 

árulni. Ha továbbra sem árulják el körülbelül ötödik kérdésükre, akkor muszáj lesz azt 

gondolnia, ha ez egyébként nem is kötelező, de mégis itt van és tájékoztatják el őket, akkor 

bizony ott valami rejtegetni és takargatnivaló csak-csak akad annak a teleknek a felújítása 

körül. Lehet, hogy kénytelenek lesznek más jogi úton megpróbálni, hogy kiderítsék az 

igazságot. Ha tényleg nincs takargatnivaló, akkor most is csak azt kéri, hogy legyenek szívesek 

nyilvánosságra hozni, hogy mennyibe került annak a teleknek a rendezése, amit állítólag nekik 

nincs joguk tudni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy Képviselő úr folyamatosan félreérti a helyzetet. Nem arról van szó, hogy 

nincs joga tudni, az a baj, hogy nem a megfelelő fórumon teszi fel a kérdést. Interpellálhatja őt, 

de nem hozzá kell fordulnia, hanem a felügyelő bizottság az, aki a kérdésére választ tud adni. 

Hányszor fordult Képviselő úr a felügyelő bizottsághoz ebben a kérdésben? Nem jó helyen 

teszik fel a kérdést, s erre kapja mindig az interpellációs választ. Százszor felteheti a kérdést, 

százszor ugyanez a válasz megszületik, hogy forduljon a felügyelő bizottsághoz, amennyiben 

kérdése van, mert ez a normál menetrend. Úgy érzi, hogy itt eljárási hiba van. Lehet azt 

mondani, hogy itt takargatnivaló van. Szó sincs erről, forduljon a megfelelő szervhez, ezt 

mondták minden egyes interpelláció alkalmával. Igen, a Városgazda Zrt. transzparensen 

működik. Nincs ezzel szerinte a világon semmi gond, csak a megfelelő kérdéseket a megfelelő 

helyen kell feltenni. Ezért is fognak szervezni olyan képviselői továbbképzést, vagy oktatást, 

ahol igyekeznek ezekre a problémákra rávilágítani. A legutóbbi interpellációs kérdéseknél is 

olyan dolgokkal igyekeztek, amihez az égvilágon semmi köze sincs se az önkormányzatnak, se a 

polgármesternek, egyik önkormányzati szervnek sem. Nem tudja, hogy tudnának ezekre 
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válaszolni. Nyilván nem a Városgazda Zrt.-re gondol. Ha ilyen kérdések jönnek, akkor azt 

gondolja, hogy igenis oktatni kell a képviselőket arra, hogy mi a kérdés, s mit, hogyan lehet 

elérni, ha valamit szeretne megtudni, mert láthatóan nem tiszta a kép. Azt tudja javasolni 

Képviselő úrnak, ha ebben az ügyben szeretne megbizonyosodni arról, hogy mi is a helyzet, 

akkor forduljon a Városgazda Zrt. felügyelő bizottságához.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Ha valaki éhes és kiflit szeretne enni, akkor a pékhez fog elmenni.  

Ha valakinek hosszú a haja és ezt már unja, akkor elmegy a fodrászhoz.  

Ha valaki telekrendezéssel kapcsolatban szeretne kérdést feltenni, akkor elmegy a Városgazda 

Zrt.-hez és megkérdezi.  

Egyébként az előterjesztést, ha elolvasták, akkor benne van, hogy a beszerzési források 

felkutatása jelenleg is folyik. Maximum 5 ezer Ft-ról van szó plusz ÁFA természetesen. Ez 

valószínűleg azt is jelenti, hogy még igazából keresik a gép konkrét típusát. Az alvázszámot 

bediktálják, ha esetleg az is érdekes. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem 5000, hanem 5 millió Ft, de valóban úgy szól a határozati javaslat, hogy maximum nettó 5 

millió Ft. Azt gondolja, hogy Vezérigazgató úr is a jó gazda gondosságával intézi a Zrt. 

beszerzési ügyeit. Amennyiben ezek a számok helytállóak és lehet párszázezer forintért ilyen 

készülékeket venni, akkor azt javasolja Képviselő úrnak, hogy ezeket a beszerzési forrásokat 

juttassa el a Vezérigazgató úrnak és bizonyára megfontolja, hogy ezek az eszközök 

alkalmasak-e arra, ami a feladat.  

Sokszor azt a kritikát kapja, hogy olyan eszközöket rakott be az önkormányzat akár a 

startmunka programokba, amelyek nem ipari feladatellátásra alkalmasak. Az, hogy leszórja a 

sót az eszközzel a garázsfeljáró előtt az ember és arra vesz egy tízezer forintos eszközt, az lehet, 

hogy alkalmas erre, de ennek ipari felhasználású eszköznek kell lennie. Gondolja, hogy itt 

eltérés lehet a nagyságrendekben. Nem ismeri a pontos körülményeket, éppen ezért arra kéri 

Képviselő urat, hogy küldje el ezeket az elérhetőségeket és ajánlati opciókat a Vezérigazgató 

számára, hogy meg tudja fontolni ezeknek az eszközök beszerzését.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Kezdi ezzel az utóbbival. Ezek ipari berendezések voltak. Ő sem elrejtett helyen bukkant rá, 

egyszerűen használta az egyik legnépszerűbb internetes keresőt. Annyit írt be, hogy sószóró 

berendezés, s olyanokat talált, amelyeket a közutakon is lát, amelyekkel a közútkezelő is sózza a 

közutakat, tehát ezek ipari gépek.  

Kuris István László képviselő úrnak kellemetlen választ fog adni. Azt kell mondja, hogy beszélt 

négyszemközt Molnár Ferenc úrral. A helyzet annál is rosszabb volt, mint amit Polgármester úr 

adott neki választ. Esetleg, ha már nyilvánosan nem, akkor négyszemközt elárulja-e neki, hogy 

mennyibe került. Nem szívesen idézné, hogy milyen stílusban és hangnemben küldte el őt 

melegebb égtájakra, hogy neki ahhoz semmi köze, ő egy külön cég, s ilyenekről ne kérdezgesse, 

gazdaságilag önálló, üzleti titok, semmi köze hozzá. Az előző ciklusban felügyelő bizottság tag 

volt ott. Soha nem kommunikált vele ilyen hangnemben és stílusban Molnár úr. Ebből is 

feltételezi, hogy csak-csak valamiért nagyon nem tetszik, hogy kérdezgeti ezt a kérdést.  

Polgármester úr szintén félreérti. Azt mondja, hogy a megfelelő helyen tegye fel. Éppen arra 

szeretett volna rávilágítani, hogy ezt sem lenne kötelező tárgyalniuk, a fűnyírót sem, mégis itt 

van. Ettől függetlenül azt gondolja, ha kérdésként ő felteszi, lehet, hogy nem kötelező itt erre 
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válaszolni, feltehetné másként is, de ha tényleg nincs takargatnivaló, ahogy ez sem kötelező, 

hogy itt legyen, mégis itt van, szerinte lehetne nyugodtan válaszolni egy ilyen kérdésre is, ha 

tényleg nincs semmilyen takargatnivaló. 

Ami az interpellációs kérdést és az oktatást illeti, azt gondolja, hogy legalább kettő kötetet ki 

lehetne adni „Hunyadi Péter összes interpellációim” címmel az elmúlt nyolc évben. Tudna 

mesélni arról, hogy Hunyadi Péter képviselő is hányszor kérdezgetett olyan dolgokat az előző 

ciklusban, amit tényleg nem lett volna kötelező megválaszolni, de az esetek többségében, sőt 

minden alkalommal valamilyen válasz volt, mégha ezt ő nem is fogadta el adott esetben, sőt az 

esetek többségében nem fogadta el. Olyanra egyetlen alkalommal sem emlékszik, hogy azt a 

választ kapta volna, hogy ehhez semmi köze nincs. Ő viszont ilyen választ kapott ötödszörre 

legalább ebben az évben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy nem ez volt a válaszban, hanem az, hogy a megfelelő helyen kell feltenni a 

kérdést és választ fog kapni Képviselő úr, csak nem ezt teszi. Ez okozza ezt. 

Annak örül, hogy egyetértenek abban, ezzel foglalkozni kell, s csiszolni kell az elméjüket a 

tekintetben, hogy mit is jelent az interpellációs kérdés.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Örül annak, ha a Városgazda Zrt. új eszközt vásárol és itt van a képviselő-testület előtt. Azért, 

mert mutatja azt, hogy mi a kiindulási helyzet. Amikor a fűnyírógép megvásárlásra került, 

amiről azt gondolja, hogy azóta is mindenki a „csodájára jár”, azzal kapcsolatban is volt vita. 

Azt gondolja, hogy az elmúlt hónapok abszolút igazolták, hogy szükség van rá. Ezekre a 

sószórókra is nagy szükség van. Mutatja azt, hogy hol tartottak egy évvel ezelőtt, hogy ezeket az 

eszközöket most be kell szerezni.  

A másik dolog, ami fontos, úgy látja, hogy Zrt.-s ügyekben előre meg kell nyugtatni Váradi 

képviselő urat. Neki a privát véleménye az, hogy ez a Bibó parkoló kicsit Váradi képviselő 

szívügye. Sokáig láthatta ott dolgozó pedagógusként, hogy milyen rendezetlen állapotok voltak 

és a múlt heti szalagavatón láthatta, hogy teli volt és végre lehetett ott parkolni. Azt gondolja, a 

legfontosabb az, hogy ez rendben van és abban is teljesen biztos, hogy itt semmiféle olyan 

probléma nincs, mint amit láttatni szeretnének. Biztos, hogy ez még ezerszer elő fog kerülni. 

Véleménye szerint ennél nagyobb problémájuk soha ne legyen, hogy a Bibó melletti parkolót 

meg tudták hosszú évtizedek után oldani. Annak is örül, hogy tudnak sószóró berendezéseket 

venni. Itt van a maximum szó a határozati javaslatban. Abban is biztos, hogy Vezérigazgató úr 

arra fog törekedni, hogy a lehető legolcsóbban szerezzék be. Lehet, hogy Polgármester úr, 

lehet, hogy Kuris képviselőtársa mondta, hogyha Képviselő úr tud segíteni Vezérigazgató 

úrnak abban, hol lehet ilyet a legolcsóbban beszerezni, akkor szerinte ennél jobb 

együttműködés nincs is, amikor előre megbeszélnek egy beruházást és nem utólag vitatkoznak 

annak a költségén.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy abban nem merült fel kérdés, 

hogy szükséges az eszköz beszerzése. Remélik, hogy ezt a lehető legjobb költséghatékonysággal 

tudja majd megtenni a Városgazda Zrt. Akkor ebben kérik majd Képviselő úr segítségét is. 

Hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a Zrt. ezt az eszközt saját költségvetése terhére beszerezze?  
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Szavazás eredménye 

 

#: 422   Száma: 15.11.26/18/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 14:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

 

     

422   Száma: 2015.11.26/18/0/A/KT 

 

271/2015. Kth. 

Halasi Városgazda Zrt. 2 db sószóró vásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. maximum nettó 5 millió Ft értékben, 2 db sószóró gépet 

vásároljon a saját költségvetése terhére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető   

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Központi Hulladéklerakó területén lévő MBH-technológia 

üzembe helyezésének módja, illetve egyéb hulladékgazdálkodási intézkedések meghozatala 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egészen röviden összefoglalva arról van szó, hogy a kiskunhalasi hulladéklerakóban egy 

mechanikai, biológiai válogató üzemcsarnok létesült pályázati forrásból. Ennek az üzembe 

helyezése kapcsán a közszolgáltatók egy meglepő ötlettel álltak elő. Ennek szeretnének elébe 

menni ezzel a határozati javaslattal. Bízik benne, hogy a bizottsági ülések során felmerült 

kérdésekre meg tudták adni a válaszokat, s mindenki érti a problémát. Kicsit összetett a 

kérdéskör, de igyekeztek úgy megfogalmazni az előterjesztést, hogy átlátható legyen, mi is az, 

amit el szeretnének érni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Egy technikai jellegű kérdést szeretne feltenni. Ide van írva, hogy új változatban. Nem lehetne 

más színnel kiemelni a változtatásokat, mert elég sok mindent el kell olvasni. Talán gyorsabban 

működne az ő munkájuk is. Annyit megjegyezne a közérthetőségről, mert végigrágta magát, 

hogy volt benne egy olyan mondat –nevessék ki, ha tetszik-, amit megpróbált értelmezni, mint 

egy matematikai egyenletet, elkezdte behelyettesíteni, rövidíteni, hogy végre a féloldalnyi 

mondatból kiszűrje a tartalmat. Nagyon meggyűlt vele a baja. Nagyon bonyolultan 

fogalmazták.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Összetett a kérdéskör, nehéz egyszerű mondatokban kifejezni a problémát, ez ennek a 
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folyománya. Elnézést érte, de tényleg igyekeztek a lehető legjobban egyszerűsíteni a 

problémakört.  

Az új változatról elmondja, hogy egyetlen helyen változtattak, ismét csak azért, hogy még 

érthetőbb és egzaktabb legyen az előterjesztés. A határozati javaslatok között. Valószínűleg 

azért nem látszik ez, mert hagyományosan kiemelve szokott megjelenni a változás az új 

változathoz képest. Mivel a határozati javaslat egyébként is kiemelt betűvel készült, így ezért 

volt látható a Képviselő úr számára. Ezt azt jelenti, hogy magában az előterjesztés szöveges 

indoklásába nem történt változás. Egyedül az 1-es határozati javaslati pontba került 

beiktatásra az a mondta, hogy „A Társulás a pályázat keretében létrejött eszközöket a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nek adja 

át vagyonkezelésre.”. Ez nem volt egyértelmű az előző határozatban.  

Azt gondolja, hogy ez fontos volt, s ezek után a Zrt. fogja ezeket az eszközöket, mert 

tulajdonképpen nem is egy eszközről van szó, továbbpályáztatni a közszolgáltatóhoz, a végleges 

használókhoz, az üzemeltetőkhöz. Úgy tűnik, hogy ki szeretnék hagyni és az a helyzet, hogy ez 

nagy valószínűséggel komoly problémákhoz vezetne a jövőben.  

Ez az új változat megjelölésnek az oka, egyebekben nem változott az előterjesztés. Elnézést érte, 

hogy ez nem látszódott. Majd odafigyelnek, hogy ilyenkor legalább egy dőlt betűvel, vagy 

valamivel meg tudják különböztetni ezt is, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hol is 

történt a kiigazítás.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 423   Száma: 15.11.26/19/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 15:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 
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Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

423   Száma: 2015.11.26/19/0/A/KT 

 

272/2015. Kth. 

A Kiskunhalasi Központi Hulladéklerakó területén lévő MBH-technológia üzembe 

helyezésének módja, illetve egyéb hulladékgazdálkodási intézkedések meghozatala 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy „A Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben" című projektben megvalósult eszközök  

üzemeltetőjének kiválasztása a korábbi hulladékgazdálkodási pályázatoktól függetlenül 

történjen, a korábban megkötött szerződések újraértelmezése nélkül. A Társulás a pályázat 

keretében létrejött eszközöket a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nek adja át vagyonkezelésre. Majd a Zrt-n keresztül 

kerüljenek az eszközök az üzemeltetőhöz. Továbbá legyen lehetősége a 100%-os 

Önkormányzati tulajdonban lévő Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft-nek is 

független pályázat benyújtására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgató Tanácsát, hogy a 

meghatározott gyűjtési területen kívülről történő hulladék beszállítását, illetve a 

társulásban nem tag önkormányzatoknál közszolgáltatás, vagy egyéb szerződés keretében 

történő eszközök használatát vizsgálja ki. A vizsgálat eredményéről számoljon be a soron 

következő közgyűlésen, illetve készítsen javaslatot a helyzet rendezésére. Különösen 

figyelemmel az eszközök amortizációjára, a tevékenység jogalapjára, a bejövő hulladék 

lerakási helyére, továbbá az ezen tevékenységből származó bérleti díj elmaradására. 

  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenzi az elképzelést, amely a 

jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer, ill. az ahhoz tartozó önkormányzati vagyon 

kezelőjének (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 

Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) felszámolását, beolvasztását 
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jelentené. A javaslattól Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatárolódik és azt elfogadhatatlannak tarja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Illés Tibor ügyvezető, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt., 6640 Csongrád, 

Kossuth tér 7. 

Bedő Tamás elnök, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A beszámolót kívülről kapták és ebből készült az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A közüzemi szolgáltatások számláihoz képest a kéményseprő-ipari közszolgáltatás számlája 

miért más, amit kap az állampolgár? Nincs rajta például a rezsicsökkentés hatása és 

következménye, hogy mennyivel kevesebb ez az érték, mint amennyi lenne, ha nem lett volna 

rezsicsökkentés. A vízszámlán például ez rajta van. Egyáltalán a formája teljesen más, mint a 

többi közszolgáltató számlája.  

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény 10/B §-a előírja, hogyan kell kinéznie 

ennek a számlának. Nem tudja, hogy néz ki ez a számla, de nem is az önkormányzat feladata 

ennek ellenőrzése, hanem a fogyasztóvédelmi hatóságnak, s amennyiben nem tartalmazza a 

kötelező tartalmi elemeket, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha olyan jelzést kapott Képviselő úr, miszerint nem megfelelőek a szolgáltatásban nyújtott 

számlák, akkor a fogyasztóvédelemhez kell fordulni ezzel a problémával, vagy kérdéssel, s ott 

orvosolni fogják ezt a kérdéskört.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 424   Száma: 15.11.26/20/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

424   Száma: 2015.11.26/20/0/A/KT 

 

273/2015. Kth. 

Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Halas-Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2015. évi beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Halas-Thermo Kft. , Átlós út 64. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a TÁMOP pályázatra kapott választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nem tudja elfogadni ezt a választ. Megérti, hogy szervezetileg Kiskunhalas város nem folyt bele 

ebbe a pályázatba, de azért mégis itt történt. Az a helyzet, hogy neki az jön át a Polgármester úr 

válaszaiból, hogy egy kis cinizmus van benne. Ahogy a napirend előtti felszólalását is 

kommentelte, nem emlékszik pontosan a szavaira, de az, hogy nem ők döntenek róla, tehát nem 

rájuk tartozik, próbálja behozni a testületi ülésre azokat az ügyeket, amelyekről szerinte igenis 

fontos lenne, hogy beszéljenek itt róla. Azt a választ kapja, hogy mivel nem rájuk tartozik, nem 

érinti őket, majd a BM tájékoztatja őket. Nem rájuk tartozik? Kiskunhalasi szülőknek 

kiskunhalasi gyerekeit érinti ez a program. Halasi tanárok vettek részt benne, Halason lett 
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végrehajtva. Ha jól tudja, akkor a vele szemben lévő Alpolgármester úr volt a projekt 

menedzsere. Ne haragudjanak, de ő ezt tudja. Vagy nem fontos az, hogy több ezer fős 

befogadóállomás fog létesülni? Ezekről kellene beszélniük. Itt ők a városvezetésért felelősek. 

Miért ne essen szó ezekről? Azt gondolja, hogy bizonyos esetekben még talán ők is 

kezdeményezhetik a folyamatok megváltoztatását. Igenis kellene erről beszélni, s ezért nem 

tudja elfogadni ezt a választ.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a válasz elég egyértelmű. Ha Képviselő úrnak gondja van egy pályázattal, 

vannak megfelelő fórumai, ahol ezekre a pályázatokra feltett kérdésekre válaszokat kap. Azt 

gondolja, hogy nagyon jól felépített rendszere van az európai uniós források felhasználásának. 

Ha ott Képviselő úrnak kétségei vannak, akkor ott ezeket a kérdéseket felteheti és válaszokat is 

fog rá kapni. Értse meg, hogy ez nem az a fórum. Mondhatja azt neki, hogy felvethetnek 

kérdéseket, olyanokat, amelyek egyébként nem tartoznak rájuk. Órák hosszat polemizálhatnak, 

de nem lesz belőle érdemi előrelépés semmi, mert nem az ő hatáskörük ezeket a kérdéseket 

eldönteni.  

Azt gondolja, hogy a képviselő-testületnek olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amire képes, s 

törvényi felhatalmazása van, ne pedig azzal, amihez nincs köze. Ebben nem értenek egyet, ezt ő 

elfogadja. Képviselő úr interpellál, ő pedig azt gondolja, hogy azokat a válaszokat fogalmazzák 

meg, amelyekre lehetőségük van. Bármennyire szeretnének Képviselő úrnak olyan válaszokat 

megfogalmazni, amelyek egzaktak és pontos számot adnak a TÁMOP pályázatról, nincsen 

birtokukban erre sem információ, sem lehetőség. Ez a válasz, bármennyire nem tetszik 

Képviselő úrnak. Ez ugyanígy fog megfogalmazásra kerülni következő alkalommal is. Nem 

fognak tudni ennél korrektebb és egzaktabb választ megfogalmazni. Arra kéri Képviselő urat, 

hogy olyan kérdésekkel jöjjön interpellációban, amely az önkormányzat asztalára tartozik. 

Higgye el, hogy azzal foglalkozni fognak. Olyanokkal ne, amiről nem az ő hatáskörük 

eldönteni, s egyszerűen nem is tudnak a közelébe kerülni. Ha úgy érzi, hogy probléma van, 

Antilop elnevezéssel a pályázatos pénzek felhasználása tekintetében, névtelenül be lehet 

jelenteni. Tegye meg a bejelentését, ki fogják vizsgálni, s meg fog történni a megfelelő eljárás. 

Egyébként pedig nem tudja honnan veszi, hogy Alpolgármester úr volt ennek a projektnek a 

menedzsere, de akkor Képviselő úr jobban informált, mint bármelyikük ebben a teremben. 

Láthatóan Képviselő úrnak megvannak azok a csatornái, amelyeken keresztül egyébként 

mélyebb ismereteket szerez ezekben a kérdésekben. Nem érti, hogy miért a képviselő-testülettől, 

vagy a hivataltól várja ezekre a kérdésekre a választ.  

Az interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 425   Száma: 15.11.26/21/0/A/KT 

Ideje: 2015 november 26 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 10 71.43 66.66 10 

Nem 4 28.57 26.67 4  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Nem SHT 

Váradi Krisztián Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

425   Száma: 2015.11.26/21/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ.  

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy az önkormányzati tulajdonú területek mezőgazdasági 

célú hasznosítására kapott választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Látja, ha önkormányzati témában interpellál, akkor tudnak megfelelő válaszokat adni.  

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Bornemissza és Tó utca kereszteződésének fokozottabb 

felügyelére kapott választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A választ elfogadja.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

További interpelláció nem érkezett az előző testületi ülésükre, így az interpellációs 

válaszadások végére értek.  

A mai képviselő-testületi ülésre nem érkezett képviselői interpelláció, így mai munkájuk végére 

érkeztek, köszöni mindannyiuk mai munkáját, további szép napot kíván és a képviselő-testületi 

ülést bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

      Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: 

 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester            aljegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Kuris István László :)     (:Váradi Krisztián:) 

 

 


