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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 
a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 

A lejárt határidejq képviselQ-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
249/2022. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja, a 2023.03.01-2024.02.29 közötti idQszakban 

megvalósítani tervezett járási közfoglalkoztatási program indítását, hozzájárulását adja a 
programterv (2022/03/0306/0001) benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 1.500.000 Ft önerQt biztosít a tervezett 
közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerQ összegét a költségvetésében elkülöníti. 

3. A képviselQ-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti programok 
megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerzQdéseket aláírja, tárgyalásokat 
folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerzQdéseket (esetleges módosításokat) megkösse. 

A hatósági szerzQdést aláírták, a program 2023. március 1-jén indult.  
 
7/2023. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete elfogadja Vezdán Csaba 

magánszemély által ajándékozott: 
- 6 darab Reddot akkumulátort, melybQl 2 darab gyári száma: EP220320, további 4 
darab gyári száma: EP211201, 12.000 ft+áfa/db áron, 
- 4 darab UPS Power akkumulátort, amelyeknek gyári száma: AE2201, 3.935 ft+áfa/db 
áron,  
összesen a 10 darab akkumulátort 111.430 Ft összegben. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete Kiskunhalas Város 
Önkormányzata KépviselQ-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének 
13.§-a alapján a jelen határozat 1. pontjában felsorolt akkumulátorokat, mint ingó vagyont 
ingyenesen tulajdonba adja Kiskunhalasi RendQrkapitányság részére. 

3. A KépviselQ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok és azok 
esetleges módosításainak aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

A támogatási szerzQdés aláírásra került a Bács-Kiskun Vármegyei RendQr-fQkapitánysággal. 
 
26/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete jóváhagyja a Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított bevételi 3 és 
kiadási fQösszegének 200.000 Ft-tal történQ megemelését, melyet a soron következQ 
költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásokra kívánja 
felhasználni. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
27/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 
szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2024-2026. évekre vonatkozó adósságot 
keletkeztetQ ügyleteibQl eredQ fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. évben adósságot keletkeztetQ ügyletet nem tervez. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
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28/2023. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete jóváhagyja a Halasi 
Városmenedzser Nonprofit Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között, a 
Martonosi Pál Városi Könyvtár útján ellátott közfeladatok, valamint a Thorma János 
Múzeum útján ellátott közfeladatok átadására és ellátására kötött Közszolgáltatási 
szerzQdés módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerzQdés módosítás aláírására. 

A szerzQdés aláírásra került.  
 
29/2023. Kth. 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete jóváhagyja a Halasi Városmenedzser 
Kft. beszámolóját a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft., a Martonosi Pál Városi 
Könyvtár, valamint a Thorma János Múzeum 2022. évi szakmai tevékenységérQl az 1. melléklet 
szerint. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete jóváhagyja a Halasi Városmenedzser 
Kft. fenntartásában lévQ Thorma János Múzeum 2023. évi munkatervét a 2. melléklet szerint.  
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete jóváhagyja a Halasi Városmenedzser 
Kft. fenntartásában lévQ Martonosi Pál Városi Könyvtár 2023. évi munkatervét a 3. melléklet 
szerint.  
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
31/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja 
meg Kiskunhalas város 2023. évi rendezvénytervét. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
35/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a 9/2023. Kt. sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.  
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
38/2023. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete hozzájárul Borota Község 

Önkormányzatával, valamint Kéleshalom Község Önkormányzatával való ebrendészeti 
együttmqködéshez, a jelen határozat mellékletét képezQ Megállapodásban részletezett 
tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékelt megállapodás, és annak esetleges módosításainak aláírására. 

A megállapodás aláírásra került.  
 
39/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete köszönettel veszi és elfogadja a Hit 
Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete beszámolóját a melléklet szerint. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
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40/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja beszámolóját a 
mellékletben foglalt tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
41/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
42/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
46/2023. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete elfogadja a fQkertész 
beszámolóját a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról, 
illetve fatelepítésekrQl az I. sz., illetve a II. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
az I. sz. mellékletben újonnan bekerült veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti 
kivágásukhoz azzal a kikötéssel, hogy a kivágást követQ egy éven belül a mindenkori 
fQkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
47/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete elfogadja az MVM Lumen 
Fényszolgáltató Kft. 2022. évi beszámolóját a kiskunhalasi közvilágítási eszközök 
üzemeltetésétQl és karbantartásáról. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
50/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévQ 
óvodaigazgatóságokhoz tartozó telephelyóvodák mqködési (felvételi) körzetét 2023. március 1. 
napjától a melléklet szerint határozza meg. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
51/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete gyermekek védelmérQl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és BölcsQdéje nyári idQszakra a nyitvatartási rendjét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

a.) A BölcsQde 2023. július 24. napjától - 2023. augusztus 25. napjáig zárva tart. A szünet 
elQtti utolsó nyitvatartási nap 2023. július 21. napja (péntek). A szünet utáni elsQ 
nyitvatartási nap 2023. augusztus 28. napja (hétfQ). Ezen idQponton kívül a nyári 
idQszakban a BölcsQde nyitva tart.  
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b.) 2023. június 29-30. (csütörtök-péntek) Nevelés nélküli nap.  Ezen a napon a bölcsQdei 
nevelés-gondozás szünetel. 

c.) A zárva tartás idQszakában a BölcsQde a szülQk igényeinek felmérését követQen a 
szükségleteknek megfelelQen ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 
gondozásáról. 

A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 

52/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete gyermekek védelmérQl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának BölcsQdéje nyári idQszakra a nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a.) A BölcsQde 2023. június 26. napjától - 2023. július 23. napjáig zárva tart. A szünet elQtti 
utolsó nyitvatartási nap 2023. június 23. napja (péntek). A szünet utáni elsQ 
nyitvatartási nap 2023. július 24. napja (hétfQ). Ezen idQponton kívül a nyári idQszakban 
a BölcsQde nyitva tart.  

b.) 2023. április 21. (péntek) BölcsQdék Napja.  Ezen a napon a bölcsQdei nevelés-gondozás 
szünetel. 

c.) A zárva tartás idQszakában a BölcsQde a szülQk igényeinek felmérését követQen a 
szükségleteknek megfelelQen ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 
gondozásáról. 

A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 

53/2023. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a COOP-HALAS ZRT. között létrejött megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a COOP-HALAS ZRT-vel kötött megállapodás (és esetleges módosítások) aláírására. 
A megállapodás aláírásra került.  
 
54/2023. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a KEGYELET FÉNYE Kft. között létrejött megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a KEGYELET FÉNYE Kft -vel kötendQ megállapodás (és esetleges módosítások) aláírására. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
55/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseirQl szóló 2022. II. félévi beszámolót elfogadja a melléklet szerinti tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
56/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a KépviselQ-testület és Szervei Szervezeti 
és Mqködési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseirQl szóló 2022.II. félévi beszámolóját az alábbiak szerint:  
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Támogatási forma 
megnevezése 

Kérelmek 
száma 

Támogatott 
kérelmek száma 

Elutasított 
kérelmek száma 

Önkormányzati szociális 
lakásbérleti szerzQdés 
megszüntetése  6 6 0 

Önkormányzati szociális 
bérlakás kiutaló határozat 
visszavonása 3 3 

 
0 

Önkormányzati szociális 
lakásbérleti szerzQdés 
kiutalása 45 22 23 

Bursa Hungarica 
pályázati kérelmek 
elbírálása 19 17 2 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
57/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a KépviselQ-testület és Szervei Szervezeti 
és Mqködési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság 2022. második félévében átruházott hatáskörben hozott 
döntéseirQl szóló beszámolóját az alábbiak szerint: 

ý A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerzQdés 2. sz. 
            mellékletének módosítás 

ý Értékesítésre kijelölt ingatlan értékbecslésének jóváhagyása V. 
ý A Kiskunsági Víziközmq-Szolgáltató Kft. taggyqlésén tulajdonosi álláspont kialakítása 
ý Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. üzletrész értékesítése 
ý Tulajdonosi hozzájárulás fedett lelátó építéséhez a Bundzsák DezsQ Sportközpontban 
ý Tulajdonosi hozzájárulás parkolóépítéshez a Szövetség téren  
ý Tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró építéséhez a Szalag utcában  
ý Tulajdonosi hozzájárulás parkolásgátló eszköz elhelyezéséhez a Szilády Áron utcában 
ý Tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró építéséhez a Friedrich utcában 
ý A Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület végelszámolási eljárás befejezése 
ý Értékesítésre kijelölt ingatlan értékbecslésének jóváhagyása VI. 
ý A Trianon Ligetben emléktábla elhelyezése 
ý A Sóstó északi partvonalán lévQ veszélyes fák kezelése 
ý A Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetQjének megválasztása 
ý Tulajdonosi hozzájárulás zárt kukatároló létesítéséhez a Kossuth u. 15-17-19. alatt 

A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
 
58/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete a KépviselQ-testület és Szervei 
Szervezeti és Mqködési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, Sport és 



7 

 

Humánpolitikai Bizottsága 2022. II. félévében átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló 
nemleges beszámolóját. 
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
59/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete elfogadja a lejárt határidejq képviselQ-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2023. február havi beszámolót.  
A határozat kézbesítésre került az érintett részére.  
 
60/2023. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete pályázatot (támogatási igényt) 
nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetésérQl szóló 2022. évi XXV. törvény 3. 
melléklet 2.1.5. pontja, valamint az Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséhez címq 
pályázati kiírás alapján a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati 
támogatására.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 
megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 
A pályázat benyújtásra került. 
 
61/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete az Önkormányzat jelképeinek 
használatáról szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 10. §-a értelmében engedélyezi a 
Bernáth Lajos Kollégium köznevelési intézmény elnevezésében a >Kiskunhalasi= kifejezés 
használatát, mint Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium. Az engedély visszavonásig érvényes. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
62/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 
köznevelési alapfeladatai közül az óvodai nevelés alapfeladat törlésre kerül. Az új név: 
Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
63/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Kiskunhalasi Alapfokú Mqvészeti Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. szám alatti 
telephelyen a felvehetQ maximális tanulólétszám 60 fQrQl 110 fQre nQ. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
 
64/2023. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium köznevelési alapfeladatai közül törlésre kerül a német 
nyelvoktató nemzetiségi gimnáziumi nevelés-oktatás. 
A határozat kézbesítésre került az érintettek részére.  
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Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete elfogadja a lejárt határidejq képviselQ-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2023. március havi beszámolót.  
 
HatáridQ: azonnal 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintézQ 
 
Kiskunhalas, 2023. március 22. 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


