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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20160623_rk\2016 június 23 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2016.06.23.   Rendkívüli ülés    15:04 

 

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

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3.  

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.  

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.  

14. 

15.  

 

 (10 fő 66,66%) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2.Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3.Váradi Krisztián 1  SHT 

4.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

5.Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (5 fő 33,33 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző 

Dr. Lengyel Linda aljegyző 

Csernák Lajos  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
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Molnár Nándor  humánpolitikai és ügyviteli 

csoportvezető 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Patocskai Tamás képviselőket. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 3.napirendi 

pontként kívánja tárgyalni az előzetesen kiküldött, de a meghívón nem szereplő „Egyes 

beruházási célú pályázatokhoz szükséges határozatok módosítása (Hősök tere 1.)” című 

előterjesztést, 4.napirendi pontként pedig az osztósként érkezett „A kötelező betelepítési 

kvótáról, valamint Kiskunhalas Városában lévő és a migrációval összefüggő objektumok 

bezárásának kezdeményezése” című előterjesztést.  

 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 664   Száma: 16.06.23/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 23 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

664   Száma: 2016.06.23/0/0/A/KT 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  A 40/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Egyes beruházási célú pályázatokhoz szükséges határozatok 

módosítása (Hősök tere 1.) 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A kötelező betelepítési kvótáról, valamint Kiskunhalas Városában 

lévő és a migrációval összefüggő objektumok bezárásának 

kezdeményezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 40/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit foglalt össze, hogy az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) egy pár módosítást 

kért tőlük az intézkedési tervben.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, ahogy Polgármester úr összefoglalta, meghozta 

intézkedési tervét az ÁSZ ellenőrzési javaslatok alapján. Az Állami Számvevőszék pár 

pontosítást írt az intézkedési terv alapján. Ezeket a pontosításokat fogalmazták bele a 

mellékletbe. Ezek legfőképpen olyan időpontokat érintenek, amelyek valójában már meg is 

valósultak az intézkedési terv során. Tud olyan reflektálni, hogy likviditási terv folyamatos 

készítése és aktualizálása, mely már rendelkezésükre áll és folyamatosan aktualizált is. 

Példaként említeni a gazdasági társaságok kötelezettségállományának kimutatását a 2015.évi 

zárszámadásban. A képviselő-testület elé tájékoztatásul a zárszámadás előterjesztésében ez 

beterjesztésre került. Sorolhatna még egy-két ilyen jellegű példát. Semmi olyan jellegű 

módosítás nem történt az intézkedési tervben, ami lényegében befolyásolná a határidőket, 

amiket az Állami Számvevőszék javasolt átírásra. Azoknak a határidőknek mindnek 

megfelelnek, vagy adott esetben meg tudnak felelni. Nem kér semmi olyan az Állami 

Számvevőszék, amit ne tudnának, vagy ne tudtak volna már teljesíteni. Javasolja a 

képviselő-testületnek a módosított intézkedési terv elfogadását. Ha kérdés lenne, akkor 

részletesebben bele tudna menni a dolgokba. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 665   Száma: 16.06.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 23 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László 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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

665   Száma: 2016.06.23/1/0/A/KT 

 

161/2016. Kth. 

A 40/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2016. Kth. számú 

határozatát módosítja azzal, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

2. A V-0654-255/2016. iktatószámú levélben foglaltak alapján - a feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében - készített intézkedési terv módosítást meg kell küldeni az Állami 

Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) részére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

László Mária belső ellenőr 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető általa: 

Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 666   Száma: 16.06.23/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 23 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László 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 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

666   Száma: 2016.06.23/2/0/A/KT 

 

162/2016. Kth. 

Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása (módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító 

okiratát módosító okiratot jelen előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Oláhné Rózsa Zsuzsa intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

163/2016. Kth. 

Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása (alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító 

okiratát jelen előterjesztés 2. melléklete szerint fogadja el. 

2. Kiskunhalas Város önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

121/2016. Kth. sz., valamint 122/2016. Kth.sz. határozatait. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Oláhné Rózsa Zsuzsa intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Egyes beruházási célú pályázatokhoz szükséges határozatok módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztést Tóth Péter osztályvezető úr készítette, ő azonban elfoglalt, a mai délután nem 

tud köztük lenne. Megpróbál rávilágítani arra, hogy miért is szükséges ez a módosítás. Efz is 

egy olyan kérdés, ami már járt a képviselő-testület előtt. Két Belügyminisztérium által kiírt 

pályázatról már döntött a képviselő-testület. Ott, amikor meghatározták a pályázati 

szándékukat, nem határoztak meg pontos összegeket. Emiatt felhívták őket arra, hogy ezt 

korrigálják. Éppen ezért kell most meghozniuk ezt a döntést. A mostani határozati javaslatban 

forintra pontosan le vannak fektetve az alapok. Ez vélhetőleg meg fog felelni a kritériumoknak, 

s így érvényes lesz a pályázatuk. Egyfajta hiánypótlást fognak így teljesíteni ennek a 

határozatnak az elfogadával.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Itt forintra tényleg megvan határozva, hogy mi a minimumösszeg és van mögötte egy maximális 

összeg. Végülis két összeg szerepel ebben a határozatban. Miért van erre szükség? Miért írják 

bele egyszer forintra pontosan és utána bele van írva, hogy az önkormányzat maximum 5,3 

millió Ft-ig helyt áll.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A minimum a pontos összeg, a maximum valahol a teteje. Feltételezi, hogy a maximum a 

pályázati összeg tetejét jelenti. Egy kis mozgásteret hagyjanak.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Valószínűleg az ő költségvetésükbe annyi van beállítva.  
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Ha a támogatási intenzitásban kevesebbet ítélnének meg, akkor ez a maximális mozgásterük, 

ameddig még elmehetnek.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 667   Száma: 16.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 23 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László 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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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667   Száma: 2016.06.23/3/0/A/KT 

 

164/2016. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatokhoz szükséges határozatok módosítása (Hősök tere 1.) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Hősök tere 1. szám, 1. 

hrsz. alatti ingatlanon álló, közös önkormányzati hivatal székhelyhivatala elektromos 

hálózatának felújítására pályázatot nyújtott be. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 

pályázati adatlapban szereplő minimum 4.981.133,-Ft, maximum 5.3 millió Ft mértékig a 

2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére. 

Kiskunhalas Város önkormányzata a 145/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Havasi Szibilla beruházási ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

165/2016. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatokhoz szükséges határozatok módosítása (Petőfi utca) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Petőfi utca 

burkolat-felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 

költségvetés belterületi utak karbantartása, javítása előirányzat terhére a pályázati adatlap 

szerint minimum 8.410.360,-Ft  maximum 9 millió Ft erejéig biztosítja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok 

elvégzésére. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 146/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

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

Havasi Szibilla beruházási ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A kötelező betelepítési kvótáról, valamint Kiskunhalas Városában lévő és a 

migrációval összefüggő objektumok bezárásának kezdeményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá, hogy az utóbbi időszakban olyan események történtek ebben a zárt 

központban, amelyek megint csak nem túl fényesen mutatták be a városukat a nagyvilág előtt. 

Úgy gondolták, hogy időszerű lenne egy olyan lépést megtennie az önkormányzatnak, ami arról 

szólna, hogy ezeknek a táboroknak a felszámolására, illetve a későbbi hasznosítására 

valamilyen módon már most kezdjenek utalni, hogy nem teljesen elégedettek attól, hogy ilyen 

táborok működnek. Főleg azzal, hogy negatív színben tünteti fel a közösségüket, miközben ők 

erről az egészről vajmi keveset tehetnek és tehetnek ellene.  

Azzal, hogy kezdeményezik az összes ilyen típusú tábor bezárását, tulajdonképpen az első lépést 

megteszik afelé, hogy ebből a helyzetből kimozduljanak. Úgy gondolják, hogy ezzel a határozati 

javaslattal ezt startlépést ezzel tulajdonképpen beindítanák.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak pletykákat lehetett hallani, lehet, hogy nem igazak. Szeretné megkérdezni, hogy 

Polgármester úrnak mi az információja. Talán terveznek itt nyitott befogadóállomás létesítést?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kérdést. Ez a típusú információ eljutott hozzájuk is. Egyszerűen nem kaptak 

sehonnan megerősítést. Pletykaszinten igen, egyébként azt tudja mondani, hogy a korábbi 

kommunikációban és információk, amelyek hozzájuk eljutottak, csak zárt táborok lesznek. Nyílt 

táborról konkrétat nem tud. Bennük is felmerült az, ha ez valósággá válna. Ez egy kicsit 

megelőző lépés is lenne részükről, a mostani határozat deklarálása, hogy ők igazából ezeket a 

zártakat sem szeretnék hosszú távon a városban, nemhogy nyílt táborokat létesítsen bárki is itt. 

Ők sem értenének egyet azzal, ha nyílt táborban gondolkozna bárki is.  
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Mi történt a Fidesz frakcióban, hogy így döntöttek, mert előzőleg támogatták ezt az egész 

dolgot? Emlékeznek arra nagyon jól, hogy milyen átmenőház volt és egy darabig nyílt 

táborként működött ez. Hála istennek egy komoly beruházás történt és zárt tábor lett. Bányai 

Gábor legutóbb felszólította őket, jobbikosokat, hogy ne támadják ezt a tábort, mert mennyi jó 

munkahelyet teremt. Nem volt módja azt mondani, hogy építsenek még ilyen tábort, nyissanak 

még többet, annál több munkahelyük lesz, ha ezt a logikát követik. Nem véletlen tiltakoztak a 

kezdetektől fogva, hogy ez nem lesz jó, nem szabadna ennek helyt adniuk. Sokkal 

drasztikusabban kellene megvédeni a határaikat, mert most is napjában több, mint kétszázan 

érkeznek és horribilis összegeket költenek rájuk. Mi történt itt? Bányai Gáborral lett ez 

egyeztetve? Ha legközelebb idejön, visszavonja ezt a felszólítását a Jobbik irányába, hogy ne 

támadja ezt a dolgot?  

Az ott dolgozókkal a városnak vannak-e konkrét tervei, a foglalkoztatásuk hogyan fog alakulni? 

Ez tényleg gond, ők is látták. Van-e valami elképzelés? Pár száz emberről lehet itt szó. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tudna reagálni erre a kérdésre, hogy természetesen nagyvonalakban nem változott meg 

semmi, örülnek annak, ha munkahelyek vannak. Annak ellenére a tábornak így ahogy van, nem 

örülnek. Ahogy fogalmaz a határozati javaslat, hogy ezeket a létesítményeket szeretnék, hogyha 

az állam azt beruházást, amit ezekre ráfordított, nem kidobott pénzként tekintené, hanem 

valamilyen módon hasznosítaná, ezzel együtt azokat a munkahelyeket is megtartaná, amelyeket 

létrehozott az utóbbi időszakban. Legyen az börtön, katonai objektum, nem tudja. Azt gondolja, 

hogy jól van megfogalmazva a határozati javaslat utolsó része, hogy ezen létesítmények 

hasznosításával kapcsolatban szeretnék, ha tudnának tárgyalni és hasznosítanák a 

továbbiakban ezeket a létesítményeket, amely ugyanúgy a munkahelyeket megvédené, vagy 

akár még újakat is teremthetne. Ha itt újranyitna egy katonai központ, akkor szerinte nem ezt a 

pár száz munkahelyet teremtené, hanem sokkal többet is.  

Bízzanak benne, hogy akár ilyen kimenetele is lehetne ennek az újra, vagy 

továbbhasznosításnak, ha ezekre a táborokra már nem lesz szükség és tényleg be tudják őket 

zárni. Ők ebben bíznak és ebben reménykednek.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A kérdésekre elmondott válaszát egészítené ki annyiban Polgármester úrnak, hogyha itt nyílt 

tábor szóba kerül, azzal kapcsolatban mindenki egyértelműen megfogalmazta, hogy ott akkor 

nagyon keményen a tettek mezején kell fellépni. Erre vonatkozóan eddig semmiféle konkrét 

megkeresés nem érkezett. Azt tudják, hogy a kormánynak arról van döntése, hogy ezeket a nyílt 

táborokat bezárják. Furcsa most egy kicsit ez a városi pletyka.  

Ami a mai előterjesztést indokolja, hogy olyan helyzet állt elő, egy éve tart a mostani migrációs 

helyzet. Azt mondták a kezdetektől, hogy a kormányt támogatják a migrációs nyomás 

kezelésében.  

Az elmúlt egy évben azt gondolja, hogy Európában egyedül a magyar kormány volt, aki 

határozott lépéseket tett. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, az Európai Unió gyakorlatilag 

működés- és döntésképtelen ebben a helyzetben, s semmilyen megoldást nem tudott kínálni. 

Éppen ezért fontos szerinte most azt mondani, hogyha ez a helyzet évekig beáll, akkor évekig 
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nem szeretnének az Európai Unió tehetetlenségéhez asszisztálni. Akkor szépen lehet ezeket a 

táborokat Görögországba, vagy éppen pár milliárd eurót lehúznak az Európai Unióról, ott 

megnyitni és nem kell ezeket az embereket elengedni idáig. Nem akar belemenni a 

világpolitikába, de akik figyelik, azok észreveszik, hogy a görögök, illetve a törökök 

gyakorlatilag hetente csinálnak bohócot az Európai Unióból.  

Azt gondolja, hogy fontos kimondani azt, hogy Halas partner volt abban, hogy ezt a helyzetet 

kezeljék, eltelt egy év, szerinte most kell kimondani azt, hogy Halason nem akarnak négy-öt 

tábort. Azokat az objektumokat kell megtartani a Mártírok útján, amely a rendőrség napi 

munkájához kapcsolódik.  

Azt is el kell mondani, hogy ami az elmúlt hetekben történt, egyértelműen látszik, hogy a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, a médiának és a különböző emberjogi 

szervezeteknek a cirkusza. Ha valaki kiment oda, az láthatja azt, hogy ezek az emberek egy 

nagyon kis szakaszon a Gábor Áron laktanyában kapcsolatban a külvilággal. Őket fűtik ott a 

különböző emberi jogi szervezetek, nagyon egyszerű őket megismerni, mert mindenkinek külön 

ruhája van. Eszméletlenül élvezi a média, hogy ott húsz-harminc ember hőbörög. Egyébként 

semmiféle veszélyt nem jelentenek a külvilágra, mégis azt tálalják, hogy Kiskunhalason őrült 

nagy patália van.  

Azt gondolja, hogyha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alkalmatlan arra, hogy 

ezeket a zárt és őrzött keretek közötti embereket elzárja a külvilágtól, akkor nekik a 

továbbiakban velük nincs miről beszélni. Csomagoljanak össze és vigyék el ezt a tábort 

máshova.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Meglepően hallja, s nagyon örül neki, maximálisan támogatja ezt a kezdeményezést. Annak 

idején sem „tapsikoltak” azért, hogy itt befogadóállomás épüljön. Elnézést a szemtelenségért, 

de most már úgy látja, hogy a Polgármester úr sem „tapsikol” neki. Az egyik interjúban pont 

arról beszélt, hogy "tapsikolhatnak", mert munkahelyeket hoz ide. Támogatja a kvótával 

kapcsolatos nyilatkozatot, határozatot is, hiszen ő is aláírta, hogy egyetért ezzel a törekvéssel. 

Mindenképpen örül ennek. Azt mondja, hogy Kiskunhalas túl kicsi város ahhoz, hogy el tudja 

hordozni ezt a terhet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tenne, hogy ő a tapsolást annak mondta, hogy több száz munkahelynek 

minden polgármester örülne és tapsikolna, ha a településén erre lehetőség nyílni. Azzal együtt, 

hogy ez egy táborral valósul meg, rendkívüli módon árnyalta akkor is a képet, csak az újságírók 

szeretik ezt úgy lehozni, ahogy éppen az ő szájízüknek megfelel.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Előrebocsátja, hogy örülnek, örül személy szerint is, hogy ez a határozat megszületett. 

Természetesen támogatják, támogatja.  

Még azt kellene elérnie szerinte a Fidesz frakciónak, hogy tényleg legyen ez az épület 

hasznosítva. Régen is laktanya volt, vissza kellene állítani a határőrséget. Arra fel kell készülni, 

hogy nem egy-két év, hosszú távú védelmet kell, hogy biztosítson. Az ország rendőrsége ott van, 

60 méterenként ott állnak, s borzasztóan leterheli a belbiztonságot ez az egész akció. A 

határőrség lehet egy támogatandó dolog, amit már a Jobbik az országgyűlésben már többször 

is kezdeményezett. Ha a Fidesz ezt megcsinálná, szerinte nem kerülne sokkal többe, mint amit 

van most. 
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Meg kell állítani valahol ezt a migránsáradatot. Ami most zajlik, hogy a görögök, törökök 

elengedik, röhögnek egész Európán, milliókat húznak le, amit ők is befizetnek. Nem beszélve az 

embercsempészekről, mind a macedónok, a szerbek, főleg a rendőrök óriási pénzt vesznek le 

róluk és átlökik az ő határukon. Ez várhatóan így fog zajlani a későbbiekben is. Mikor lesz 

ezekből a déli országokból európai uniós csatlakozás, az egy későbbi dolog. Addig ők ezzel nem 

fognak törődni. Addig nem tudnak vétóval élni, hogy felvegyék őket, vagy ne. Ez most a 

nagypolitika, amiről beszélt. Egyértelmű, hogy nem kellenek ide Magyarországra. Remélik, 

hogy a kvótás népszavazás is ezt fogja megerősíteni. A nyílt tábortól azért nem kell félni, mert 

ha az megvalósul, akkor nem lesz, akit betelepítsenek ide, s akkor még zárt táborra sincs 

szükség. Így logikus az, hogy ezekre sincs szükség, fel kell számolni és viszontlátásra. Ha jól 

emlékszik, a börtönt annak idején ő támogatta, többen. Ezt a tábort nem támogatta. Ezt a 

határozati javaslatot maximálisan támogatják. Kéri, hogy a Fidesz országgyűlési frakciója is a 

határőrség visszaállítását támogassa, mert nincs más út. Higgyék el, az fogja az ő 

biztonságukat jelenteni, ugyanis a határőrség, amikor a magyarok akartak nyugatra menni, 

meg tudta védeni, tűzparancs volt. Most nincs tűzparancs. Be akarnak jönni és jönnek. Ha 

valaki járt a határon, látja. Szerbiában nem lehet kapni csapszegvágót és drótvágót. Hatvan 

méterre állnak a rendőrök, katonák, elfordulnak és pillanatok alatt átvágják, s már szaladnak is 

befelé. Alig győzik összeszedni őket. Naponta minimum 10 ezer Ft-ba kerül darabja. Itt vannak 

30 napig, mire el van bírálva, hogy ők micsodák, kicsodák. Etetik őket, ami darabonként 300 

ezer Ft. Számolják ki, hogy mekkora teher ez a magyar költségvetésnek. Nehogy azt higgyék, 

hogy az Európai Unió ezt kifizeti nekik. Nem fizeti ki.  

Sokkal határozottabb fellépést kérnek a kormánytól és itt helyben örülnek annak, hogy végre 

megszületett ez a határozat.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Még annyiban egészítené ki, hogy a gyakorlatilag pontosan egy évvel ezelőtt történt 

eseményekhez képest annyiban más a helyzet, hogy egyik hétről a másikra több százról több 

ezerre, aztán tízezer fölé is ment a migránsok száma. Manapság a helyzet sokkal inkább 

kezelhető.  

Ennek az előterjesztésnek és határozati javaslatnak a fő üzenete az, hogy a jövőről kell 

elindulnia egy párbeszédnek. Ezért kell szerinte Halasnak egy nagyon határozott iránymutatást 

adnia a kormány felé.  

Nyilvánvalóan a most létrejött munkahelyeket meg kell őrizni. A képviselő-testületnek volt egy 

elfogadott javaslata a Gábor Áron laktanyával kapcsolatban, hogy ott börtönt lehetne 

kialakítani. Azt gondolja, hogy gyakorlatilag a most kialakított migrációs központ, bár nem a 

büntetés-végrehajtás felkent szakembere, de szerinte kisebb munkálatokkal pillanatok alatt 

átalakítható erre a célra. Azt gondolja, hogy ismerik ezeket a különböző intézményeket, ott is 

hasonló létszámú munkaerőre van szükség. A Fazekas, illetve a Kárpát utcánál pedig évek óta 

zajlik a probléma. Ott ez a lakosságot is jócskán zavarja. Azt gondolja, hogy az ott elindult 

lovasfejlesztések nyomvonalán haladva azokat a létesítményeket pillanatok alatt tudnák 

hasznosítani akár turisztikai, akár egyéb célra és még szerinte több munkahelyet is létre lehetne 

hozni. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szerinte most nekik kell egy olyan egyértelmű 

üzenetet megfogalmazniuk, amiben látszódik az, hogy Halas továbbra sem fut el ezen feladat 

elől, viszont abszolút nem szerencsés, ha egy városban négy-öt ilyen objektum található.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Örül annak, hogy minden résztvevő egyetért 

azzal, hogy ez egy fontos határozat. 
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A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 668   Száma: 16.06.23/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 23 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László 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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

668   Száma: 2016.06.23/4/0/A/KT 

 

 

 

166/2016. Kth. 

A kötelező betelepítési kvótáról, valamint Kiskunhalas Városában lévő és a migrációval 

összefüggő objektumok bezárásának kezdeményezése 
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H a t á r o z a t  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elutasítja az Unió által 

ránk kényszerített kötelező betelepítési kvótát, továbbá felhívja Magyarország Kormányát, 

hogy Kiskunhalas Város lakosságának érdekében tegyen lépéseket a Fazekas Mihály utcai, a 

Kárpát utcai és a Szegedi úti migrációval összefüggő objektumok mielőbbi bezárásával, illetve 

ezen létesítmények további hasznosításával kapcsolatban. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Lengyel Linda aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület rendkívüli 

ülését befejezettnek nyilvánítja. Találkoznak egy hét múlva.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)     (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

  polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Aradszky Lászlóné :)    (:Patocskai Tamás:) 

 


