A képviselő-testület 2009. 05. 25-i ülésén hozott döntések.
ZÁRT ülésen hozott döntések:
116/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 16/1996. (III. 27.) Ktr. sz. rendelet 4.§-a alapján 2009-ben
„Kiskunhalas Város Közoktatásáért” díjat adományoz:
1. Török Zoltánné

óvónő

2. Horti Lászlóné

óvónő

3. Tóth Péter

tanár

4. Gyarmati Árpádné

tanár

5. Simon László

tanár

6. Somogyi Erika

tanító

7. Szécsényiné Nagy Katalin

gazdasági vezető

8. Csorba Imre

igazgatóhelyettes

9. Morvainé Kovács Ibolya

igazgatóhelyettes

a város fenntartásában, illetve területén lévő közoktatási intézmények dolgozóinak, akik kiemelkedő
munkát végeznek és tevékenységükkel, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.
117/2009. Kth.
Az Egészségügyi, Foglakoztatási és Szociális Bizottság a 16/1996./III.27/ Ktr.sz. rendelet 5.§-a alapján
„Kiskunhalas Város Egészségügyéért” díjat javasol adományozni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. Kálló Zsuzsanna Gastroenterológiai részleg részlegvezető a Non invazív mátrix vezetőfőorvos
Keresztényi Attiláné vezető asszisztens
Dr. Kiss Marianna Osztályvezető főorvos, Járóbeteg ellátás igazgatóhelyettes
Mihaliczkó Józsefné szülésznő, általános asszisztens
Dr. Nagy József
részlegvezető főorvos, traumatológia
Dr. Nagy Katalin
mb. osztályvezető főorvos, traumatológia
Dr. Pappné Sörös Anikó szülésznő, műtős szakasszisztens
Véh Zoltánné
ápolónő
Dr. Dutkay Lóránt háziorvos

az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak Kiskunhalas
város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez.

118/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
a 16/1996./III.27/ Ktr.sz. rendelete 7.§
„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért” díjat adományoz:

alapján

Papp Imréné Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek
Otthonának ápolója
akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális ellátását, a családok jólétének
növelését, valamint gyermek és ifjúságvédelmi munkájukkal hozzájárultak a gyermekek, fiatalok
jövőjének alakításához.

119/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kovács Sándort megbízza 2009. augusztus 1-től
2010. július 31-ig a Kertvárosi Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Kertvárosi
Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírását legkésőbb a 2009. novemberi képviselőtestületi ülésre terjessze be.
120/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó,
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
121/2009. Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2009. június 1-től hatállyal megbízza a Halasi Csipke
Közalapítvány kuratóriumának felügyelő bizottsági tagságával: Dr. Horváth Róbert Zsolt urat.
Megbízza a jegyzőt az átvezetéshez szükséges intézkedések megtételével.
NYÍLT ülésen hozott döntések:
122/2009. Kth.
Munkaterv módosítás
123/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2008. évi éves beszámolóját
87.497 eFt árbevétel mellett, 176.005 eFt mérlegfőösszeggel és 2.449 eFt eredménnyel
elfogadja és elrendeli annak eredménytartalékba helyezését,
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. Igazgatóságának
előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Bucsi Ferenc, Pásztor Gabriella és
Dr. Fődi István Igazgatósági tagok (vezető tisztségviselők) 2008. évben munkájukat a
gazdasági társaság érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a Gt.
30. §. (5) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja.
124/2009. Kth.
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratát 2009. június 1. napjától kezdődő
hatállyal:
Az Alapító Okirat IV. 13. 13.1 pontjának új szövege:
13. Igazgatóság
13.1. A társaság vezetésére 2009. június 1. napjától 2011. május 31-ig napjáig terjedő időre 3 tagú
igazgatóságot választ.
Az igazgatóság tagjai:
Bucsi Ferenc
Dr. Fődi István
Molnár Ferenc
Az alapító az igazgatóság elnökévé Molnár Ferenc igazgatósági tagot választja meg.
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza.
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el.

125/2009. Kth.
1.) Kiskunhalas Város
Képviselő-testülete
„a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének –
mint irányító szerv – eleget téve Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala közfeladat ellátásának
módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s a Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát
2009. július 1-jei hatállyal a mellékletben foglaltak szerint elfogadja:
2.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. július 1-től hatályon kívül helyezi Kiskunhalas
Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadó 171/2008.sz. határozatot.
3.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a
Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságához - az 1. pontban hozott döntésről a
határozat és az alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.
126/2009. Kth.
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
jóváhagyja, miszerint a Társulási Megállapodás I. fejezete „Önkormányzati közszolgáltatási
feladatok” kiegészül S) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység feladattal.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás aláírására.
127/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Közbiztonsági Koncepciója (20092013) tervezetet elfogadja, és felkéri a közreműködőket az abban foglalt feladatok végrehajtására.
128/2009. Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai
Szakszolgálat átalakítását olyan módon, hogy a szakszolgálati feladatellátás egészüljön ki a
gyógytestnevelés feladatok ellátásával, mely feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás illetékességi területén is végezheti. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt a
szükséges intézményi dokumentumok átdolgozására, a legitimációs eljárás lefolytatására és
megbízza a Polgármestert a szükséges szakértői vélemények beszerzésével, a kistérségi
megállapodás előkészítésével. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a szakvélemények beszerzése
után a Képviselő-testület 2009. júniusi ülésén dönt a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai
Szakszolgálat átalakításáról további működési rendjének a megszabásáról
129/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS LOGOPÉDIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

Szakszolgálat

3. Rövid neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia

4. Rövidített neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia

5. Tagintézménye:

Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely

6. Alapítója:
7. Típusa:
8. Fenntartója:
9. Felügyeleti szerve:
10. Maximális gyermeklétszám:
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda

256 óvodai férőhely (2 db 20, 3db 22 és 6 db 25 fős
csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda

87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)

11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5).
2. Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá a
megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) gyermekek integrált óvodai nevelése
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6)
3. Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
4. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5).
6. Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
7. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
8. Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4)
9. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2)
10. Logopédiai szakszolgálat (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80521-2),
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0 )
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2)
3. Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.

15.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv
16.Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2
ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a
Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2
épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
20. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik
a munkahelyi vendéglátásra is.
21. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának ellátásakor a
közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint.
Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei
ellátás tekintetében Kiskunhalas város illetékességi területe a felvételi körzet. Az intézmény
logopédiai feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 347/2008. Kth. számú határozatát.
130/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövid neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde

4. Rövidített neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

5. Tagintézményei:

Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16.

6. Alapítója:

Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szilády Á. u.
12.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

7. Típusa:
8. Fenntartója:
9. Felügyeleti szerve:
10. Maximális gyermeklétszám:

Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda

76 óvodai férőhely
(24 és 2 db 26 fős csoportszoba)

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda

48 óvodai férőhely
(2 db 24 fős csoportszoba)

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős csoportszoba) és 10
Szilády Áron Utcai Tagóvoda bölcsődei férőhely
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Átlós Utcai Tagóvoda

51 óvodai férőhely
(25 és 26 fős csoportszoba)

11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5)
2. Oktatási célok és egyéb feladatok: a cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
3. Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő,
beszédfogyatékos, továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyermekek
integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6)
4. Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5).
5. Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
6. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
7. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
3. Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
15.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv.
16.Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2
ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a

Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2
épülettel, a Kiskunhalas Átlós u. 21. sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203
m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta
található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
20. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik
a munkahelyi vendéglátásra is.
21. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 348/2008. Kth. számú határozatát.
131/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város
Önkormányzata az 1981-ben létesített Százszorszép Óvodák alapító okiratát a következők szerint határozza
meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:

Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas, Vasút u. 2.
Százszorszép Óvodák

4. Tagintézményei:

8. Felügyeleti szerve:
9. Maximális gyermeklétszám:
Százszorszép Óvodák
Vasút utcai Tagóvoda

Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Óvoda
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
294 óvoda férőhely
72 óvodai férőhely
(17,25 és 30 fős csoportszoba)

Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda

87 óvodai férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)

Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda

135 óvodai férőhely
(24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

5. Alapítója:
6. Típusa:
7. Fenntartója:

10. Szakágazati számjel: 851020
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5)
2. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5)
3. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
4. Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5).
5. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
75195-2),
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati
eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv.
15. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a
rajta található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u. 5. sz.
alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a Kiskunhalas, Szabadság
tér 3. sz. alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai
terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az óvoda vezetője gyakorolja.
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti
feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat
gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 349/2008. Kth. számú határozatát.
132/2009. Kth.
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város
Önkormányzata az 1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
1 Intézmény neve:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola

2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:
7. Felügyeleti szerve:
8. Munkarend:
9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám:

Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
Fazekas Általános Iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
nappali
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 306 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen: 606 tanuló

11. Szakágazati számjel: 852010
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást
végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
2. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
3. Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
4. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási
feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Diáksport (TEÁOR szám: 93.12, Szakfeladatszám: 92403-6)
6. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
7. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
8. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
9. Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali
rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 801225)
10. Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
3. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
75195-2),
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati
eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
14. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a
rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja, a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai
terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. Vagyonával,
költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-

ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója
gyakorolja.

21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 121/2008. Kth. számú határozatát.

133/2009. Kth.
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1912-ben létesített Felsővárosi Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Típusa:
5. Telephelye:
6. Tagozata:
7. Tagintézménye:
8. Tagintézmény székhelye:
9. Alapítója:
10. Fenntartója:

11. Felügyeleti szerve:
12. Munkarend:
13. Évfolyamok száma:
14. Maximális tanulólétszám:

Felsővárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 5.
felnőttoktatás
Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye általános
iskola 1-8. évfolyamon
Pirtó, Rákóczi u. 2.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas-Pirtó
Mikrotérségi
Oktatási
Társulás
(Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási szerződésben
foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján
nappali
levelező
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 337 tanuló
5-8. évf. 390 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 1-8. évf. 120 tanuló
összesen 847 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő

15. Szakágazati számjel: 852010
16. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
2. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)

3. Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
4. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
6. Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80123-6)
7. Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
8. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
9. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
10. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
11. Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/
nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80122-5)
12. Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99,Szakfeladatszám: 52691-5)
3. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 85.20 Szakfeladatszám: 930932)
4. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottság feladata.
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az iskola igazgatójának kinevezésekor a
Kiskunhalas-Pirtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás társulási szerződésében foglaltak szerint
kell eljárni.
18. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
19. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
20. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2
területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a
Szabadság tér 5. sz. alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2
alapterületű épülettel. A Pirtói Tagintézmény vonatkozásában: Pirtó Rákóczi u. 2. sz. alatti 37 hrsz.ú ingatlan a rajta található 1-8 évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
21. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában
működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
22. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói
jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
23. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város illetve Pirtó község
közigazgatási területe a fenntartók által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása

terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 227/2008. Kth. számú határozatát.
134/2009. Kth.
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1990. 09. 01-én létesített Kertvárosi Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:
7. Felügyeleti szerve:
8. Munkarend:
9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám:

Kertvárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Kertvárosi Ált. Isk.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
nappali
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 270 tanuló
összesen 478 tanuló

11. Szakágazati számjel: 852010
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
2. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
3. Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
4. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
6. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 801214)
Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/
nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80122-5)
7. 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás alapján
8. Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:

1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
3. Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2884/1 hrsz-ú 15325 m2
ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel,
szabadtéri sportlétesítményekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe,
Imrehegy község közigazgatási területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község által kötött oktatási
megállapodásnak megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 123/2008 Kth. számú határozatát.
135/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1913. 09. 1-jén létesített Szűts József Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Szűts József Általános Iskola
Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Szűts J. Ált. Iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata

7. Felügyeleti szerve:
8. Munkarend:
9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám:

Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
nappali
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen 534 tanuló

11. Szakágazati számjel: 852010
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók
részére napközis ellátást is nyújt.
2. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
3. Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
4. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése,
koordinálása.
6. Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
7. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
8. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
9. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
10. Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/
nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80122-5)
11. Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
3. Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
4. Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80541-0 –
Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Feladatellátáshoz kacsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő Köztársaság u. 9. sz. alatti
3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 területű iskola, konyha és tornaterem.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját

kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 124/2008. Kth. számú határozatát.

136/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1976. 08. 20-án alapított Bernáth Lajos Kollégium alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Bernáth Lajos Kollégium
Kiskunhalas Bajza u. 1/a.
Bernáth Lajos Kollégium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
kollégium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
204 fő

7. Felügyeleti szerve:
8. Maximális gyermeklétszám:
9. Szakágazati számjel: 559000
10. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55131-5)
2. Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
(TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55132-6)
3. Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
nevelési-oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
4. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
5. Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55233-4)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 55.90,
Szakfeladatszám: 75195-2).
11. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

13. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
14. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2
területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium épülettel, konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a
rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét
és eszközeit bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelőoktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és sporttevékenységet. A
kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus,
sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van
lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos
testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló beiskolázást nem
folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt
az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. Körzetét az oktatási intézményekbe felvett tanulók lakhelye
határozza meg.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 125/2008. Kth. számú határozatát.
137/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az /1970. 09. 01. óta Szilády Áron Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolaként létrehozott intézmény jogutódaként 1995. szept. 1-én létesített Bibó István
Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:

7. Felügyeleti szerve:

Bibó István Gimnázium
Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
Bibó-gimnázium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
gimnázium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

5. Típusa:
6. Fenntartója:

9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám:

esti
7-12. (6 évfolyam
9-12. (4 évfolyam)
nappali 7-12. évf. 200 tanuló
nappali 9-12. évf. 420 tanuló
összesen 620 tanuló
felnőttoktatás 60 fő

11. Szakágazati számjel: 853100
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
1. Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat
az érettségi vizsga megszerzésére.
2. Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszám: 802144)
3. Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás ( TEÁOR szám: 85.20 Szakfeladatszám:
80121-4)
4. Diáksport (TEÁOR szám: 85.51, Szakfeladatszám: 92403-6)
5. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
6. Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenység:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám:
80402-8)
3. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.60,
Szakfeladatszám: 75195-2),
4. Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2
területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola, tornaterem épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
21. Az intézmény működési területe: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti
feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 126/2008. Kth. számú határozatát.
138/2009. Kth.

A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1950-ben létesített Középfokú Mezőgazdasági Technikum
jogutódjaként a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövid neve:
4. Rövidített neve:
5. Tagintézménye:
6. Telephelyei:
7. Alapítója:
8. Típusa:
9. Fenntartója:
10. Felügyeleti szerve:
11. Munkarend:
12. Évfolyamok száma:
13. Maximális tanulólétszám:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 39.
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium
II. Rákóczi F. Szki. És Koll.
Kollégium Kiskunhalas, Majsai út 1.
Tanműhely Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2.
Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas, Bokréta u. 1.
Csillagvizsgáló Kiskunhalas, Kossuth u. 43.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
nappali
9– 12. (4 évf.)
13– 14. (2 évf.)
9– 12. évf. 420 fő
13– 14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégium: 50 fő
338877
853100

14. Költségvetési törzsszáma:
15. Szakágazati számjel:
16. Tevékenysége, szakfeladatai:
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4
általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal, a középiskola befejezését követően
szakképzési évfolyamokkal és kollégiummal működő nevelési-oktatási intézmény. A tanulók részére
kollégiumi, tanulószobai és diákétkeztetési ellátást nyújt.
Alaptevékenysége:
1. Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszám:
80217-7)
2. Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (TEÁOR szám: 85.32,
Szakfeladatszám: 80224-1)
3. Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55131-5)
4. Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80401-7)
5. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám:
80402-8)
6. Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (TEÁOR szám: 85.42, Szakfeladatszám: 80341-6)

7. Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.32,
Szakfeladatszám: 80226-3)
8. Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
9. Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
10. Oktatható szakmák:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03
Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01
1. Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55233-4)
2. Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:
1. Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
2. Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.31,
Szakfeladatszám: 75195-2),
3. Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
4. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 91.02, Szakfeladatszám: 93093-2)
5. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 68.20, Szakfeladatszám: 55142-5)
6. Üdültetés (TEÁOR szám: 55.20, Szakfeladatszám: 55141-4)
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
18.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
19. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
20. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
21. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
22. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2
területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan (számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 40622 m2
területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz.-ú 34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16
és 4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű ingatlan (Csillagászati Obszervatórium), valamint a 4753
hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan, illetve a 1494/2 hrsz.-ú 1057 m2 területű ingatlan (Kunfehértó
Kárász u. 4.) a rajta levő épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
23. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
24. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
25. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 98/2009. Kth. számú határozatát.
139/2009. Kth.
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
3. Működési területe: Kiskunhalas város
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete.
6. Jogállása: Önálló jogi személy
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
9. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
10. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
11. Költségvetési törzsszáma: 340247
12. Szakágazati számjel: 841116
13.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14.Tevékenysége, szakfeladatai:
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása.
a.) Alaptevékenysége:
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: 84.11, Szakfeladatszám:
75175-7.
b.) Kiegészítő tevékenysége:
-Óvodai intézményi étkezés: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55231-2
-Munkahelyi vendéglátás: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55241-1
- Intézményi étkezés : TEÁOR szám: 84.11,Szakfeladatszám: 75195-0.
- Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám: 84.11, Szakfeladatszám:
75195-2
- Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR:
84.11, Szakfeladatszám: 75195-4
- Központi orvosi ügyeleti feladatok: TEÁOR szám: 86.21 Szakfeladatszám: 851219
- Védőnői szolgálat: TEÁOR szám: 86.90, Szakfeladatszám: 85129-7
- Anya, gyermek csecsemővédelem: TEÁOR szám:86.90, Szakfeladatszám: 85191-2
- Iskolaorvosi szolgálat: TEÁOR szám: 86.22, Szakfeladatszám: 85126-4
Máshová nem sorolt sporttevékenység TEÁOR szám 93.19, Szakfeladatszám: 92602-9
15. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:

a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott időtartamú
bérbeadás útján történő hasznosítása.
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése
és vásárlása.
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó feladatellátást.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételeket
szerezhet.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 116/2008. Kth. sz. határozatát.
140/2009. Kth.
A képviselő-testület a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Képviselő-testület az 1991. évi XCI. tv. 16.§/3/ bek., az 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§/3/ bek.
valamint a 1997. évi CXL törvény „A kulturális javak védelméről….a nyilvános könyvtári
ellátásról” rendelkezései alapján az általa alapított Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára

2.

Az intézmény rövidített neve:
Használható név:

Martonosi Pál Városi Könyvtár
Martonosi Pál Könyvtár Kiskunhalas

3.

Alapítás éve:
Újra alapítás éve:

1897.
1949.

4.

Intézmény székhelye:

Kiskunhalas Szövetség tér 11.

5.

Intézmény működési területe:

Kiskunhalas Város

6.

Intézmény alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

7.

Intézmény felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

8.

Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

9.

Intézmény típusa:

Városi könyvtár

10.

Az intézmény élén

igazgató áll.

11.

Kinevezés rendje:

A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

12.

Költségvetési gazdálkodás
szervezése:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete részeként működik.

13.

Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Önállóan működő költségvetési szerv

14. Tevékenység jellege:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

15. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

16.

Előirányzatok feletti
jogosultság szerint:

Teljes körű

17.

Költségvetési törzsszám:

542133100

18.

Szakágazati számjel:

910100

19.

Alaptevékenysége,
szakfeladatai:
Könyvtári tevékenység az 1997. évi CXL. törvény
alapján, különös tekintettel az 55.§ és a 65 §
paragrafusban foglaltakra
Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám: 9101

20.

Kiegészítő tevékenység:

21.

Vállalkozási tevékenység:

- A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett
kiegészítő tevékenység Szakfeladatszám: 75195-6,
- Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
TEÁOR szám: 9329
- Könyvkiadás TEÁOR szám:5811
- Egyéb kiadói tevékenység: TEÁOR szám:5819
- Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
TEÁOR szám 8219
- Könyv kiskereskedelem TEÁOR szám 4761
- Iskolai könyvtári feladatokat lát el az alábbi
intézmények vonatkozásában a 11/1994. (VI.8)
MKM rendelet 3. számú melléklete alapján:
a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, Felsővárosi
Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Szűts
József Általános Iskola, Bibó István Gimnázium, II.
Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében
hasznosítja.

22. A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a
rajta található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint
nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására
szabadon használhatja.
A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6/2009. Kth. sz. határozatát.
141/2009. Kth.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
 ALAPÍTÓ OKIRAT
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Városi Bölcsőde alapító okiratát az alábbiakban határozza
meg.
1. Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje

2. Székhelye:

Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A

3. Működési területe:

Kiskunhalas Város

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

5. Felügyeleti szerve :
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.
6. Alaptevékenysége, szakfeladat száma:
Alaptevékenysége

Bölcsődei ellátás
Szakfeladatszám:

TEÁOR
85321-1

88.91

Kiegészítő tevékenysége:

Intézményi vagyon
Működtetése
Szakfeladatszám:

TEÁOR:
75195-4

8891

7. Költségvetési gazdálkodás szervezése:

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

8. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv
9. Tevékenységek jellege:

Közszolgáltató költségvetési szerv

10. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

11. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
12. Költségvetési törzsszáma:
Szakágazati számjel:

633138
889110

13. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő, 2254 helyrajzi számú 1760 m2
ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár
szerint nyilvántartott eszközök.
14.Az intézményvezetőt pályázati kiírás mellett bízza meg a Képviselő-testület.
15. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.
16. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.

17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitása terhére bevételt
szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
munkát.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 115/2008. Kth. számú határozatát.
142/2009. Kth.
A költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának módosulása miatt a Képviselő-testület a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg (
módosítások vastag betűkkel ):
ALAPÍTÓ OKIRAT
Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Székhelye:

6400. Kiskunhalas Kőrösi út 21.

1. Alapítója:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

2. Szakmai felügyeleti szerve:
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest XIV. ker. Mogyoródi út 43.
3. Tevékenység jellege
szerinti besorolása:

Közhatalmi költségvetési szerv(rendvédelmi szerv)

4. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerint:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
5. Vezetőjének kinevezési
rendje:

A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a városi
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés előtt
ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgató
véleményét.

6. Törzsszáma:

541554-0-00

7. Szakágazati számjel:

842520

8. Alaptevékenysége, Szakfeladatai:
Az 1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény) szerint:
a.) A tűzkárok elleni védekezés érdekében, jogszabályok keretei között - megelőzési előírásokat,
illetőleg szabályokat állapít meg. A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a
79/2007.(IV.24.) Korm. rendelet alapján elsőfokú tűzvédelmi hatóságként jár el (kivétel említett
rendelet 1. § (2) bekezdés eseteit, ahol az OKF az elsőfokú tűzvédelmi hatóság). Ugyanezen rendelet
3. § (1) bekezdés értelmében elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként jár el (kivétel 3. § (2)
bekezdésben foglaltakat, ahol az OKF az elsőfokú tűzvédelmi hatóság). A módosított
116/1996.(VII.24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a tűzvédelmi bírság kiszabására
(az 1. § (d) és (e) pontjában foglaltak kivételével) az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság

jogosult.
b.) Tűzoltási, kárelhárítási feladatokat lát el és közreműködik egyéb kárelhárításban, műszaki
mentésben a működési területén és azon kívül.
c.) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési területen kívüli vonulások biztosítása.
d.) A tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében tűzvizsgálatot tart a 12/2007.(IV.25.) ÖTM
rendelet szerint, illetve közreműködik illetékességi területén.
e.) A tűzoltáson és a műszaki mentésen kívül a tűzoltóság egyéb beavatkozást az érdekelt kérelmére
és költségére végezhet, amely a riaszthatóság megtartása mellett, a szabad kapacitás terhére
történhet.
( A 34/1996(XII.28.) és a 37/1997 (VI.11.) BM rendeletek alapján.)
– Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése:
- a gázálarc karbantartása, ellenőrzése: TEÁOR 33.10 Orvosi műszer gyártása,
- a katonai, rendvédelmi felszerelések karbantartása, ellenőrzése: TEÁOR 25.13 Egyéb
gumitermékek gyártása.
– Légző palackok töltése: TEÁOR 24.11 Ipari gáz gyártása.
– Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése:
- ha az ellenőrzést a javítással együtt végzik: TEÁOR 29.24, Máshová nem sorolt egyéb
általános gép gyártása
- ha csak az ellenőrzést végzik: TEÁOR 74.30, Műszaki vizsgálat, elemzés
– Tűzoltótömlők nyomáspróbázása: TEÁOR 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés.
– Tűzcsap:
- karbantartás: TEÁOR 29.13, Csap, szelep gyártása
- ellenőrzése: TEÁOR 74.30, Műszaki vizsgálat, elemzés
– Vízeltávolítás, vízszívatás: TEÁOR 74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
1. Vízszállítás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás
1. Fakivágás:
-mezőgazdasági vagy erdőterületen, illetve mezőgazdasági termelés érdekében
végezve: TEÁOR :02.02. Erdőgazdálkodási szolgáltatás,
-közterületeken, község, város belterületén, intézmény, gyár, vasútállomás, kert, park területén
végezve: TEÁOR 01.41. Növénytermelési szolgáltatás,
- építés előkészítése során végzett fakitermelés: TEÁOR 45.11. Épületbontás, földmunka.
– Magasban végzett munka végrehajtása:
- Ereszcsatorna tisztítás: 74.70 Takarítás, tisztítás.
- Tetőjavítás: 45.22 Tetőszerkezet építés, tetőfedés, vízszigetelés.
- Magas épületekbe való behatolás kívülről: 45. Építőipar a tevékenységnek megfelelő
szakágazat.
- Reklámok, transzparensek kifüggesztése: 74.40. Hirdetés.
– Épületek, építmények bontási munkálatai: TEÁOR 45.11 Épületbontás, földmunka.

Daruzás:
- a fel és lerakás, valamint átrakás a szállításhoz kapcsolódóan: TEÁOR 63.11 Rakomány
kezelése.
- anyagmozgatás nem áruszállítással összefüggésben: TEÁOR 74.84. Máshová nem sorolt
egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.
– Teherfuvarozás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás.
– Rendezvények tűzvédelmi biztosítása: TEÁOR 74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás.
– Mozgásképtelen gépjárművek szállítása: TEÁOR 60.24. Közúti teherszállítás.
– Tárgykiemelés: TEÁOR 74.84. Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő
szolgáltatás.
– Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával: TEÁOR 64.20
Távközlés
– A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása: TEÁOR 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. “
f.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységét az 1. sz mellékletben meghatározott
illetékességi területen és a 2. sz. mellékletben meghatározott működési területen látja el.
Szakfeladatszáma: 75166-9.
9. Kiegészítő tevékenysége:
A közbiztonság, tűz- és katasztrófa elhárítás területén a fenti szakfeladatba be nem sorolható
tevékenységek bevételeinek és kiadásainak elszámolása.
Szakfeladatszám: 75169-2.
10. Szakfeladata:
Az alaptevékenységi szakfeladat, amely érdekében a bevétel, illetve a kiadás felmerül.
11. Bevételek és kiadások:
-Központi költségvetésből származó, az Önkormányzati Minisztérium által átutalt összeg.
- Fenntartó önkormányzattól kapott támogatás.
-Szabad kapacitás kihasználásából származó bevétel.
-Intézményi egyéb sajátos bevételek.
-Megsemmisült, selejtezett eszközök értékesítése
-Megsemmisült, selejtezett készletek értékesítése
-A dolgozóra kirótt kártérítési kötelezettség
-A parancsnokság helyiségei, eszközei eseti bérbeadásának díjai
- Tűzvédelmi bírságból befolyó összeg
12. Kiadmányozás, képviselet:
A kiadmányozás rendjét a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyrendje határozza meg. A
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság általános képviseletét a városi parancsnok és annak
helyettese látja el.
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezeti egységének vezetői (osztályvezetők) saját

szakterületükön képviseletre jogosultak. A tűzmegelőzési osztály vezetője saját szakterületén
aláírásra jogosult.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásról
szóló rendeletben foglaltak szerinti gazdálkodás.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásainak terhére
bevételeket szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó feladatellátást, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
1. számú melléklet
A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területe, a 11/2007.(IV.24.) ÖTM
rendelet alapján a következő:
1. Balotaszállás
4. Harkakötöny
7. Kéleshalom
1. 10.Kisszállás
13. Mélykút
16.Tompa

2. Borota
5. Jánoshalma
8. Kiskunhalas
11. Kömpöc
14. Pirtó
17. Zsana

3. Csólyospálos
6. Kelebia
9. Kiskunmajsa
12. Kunfehértó
15. Szank

2. számú melléklet
A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe a 7/2006.(XI.23.) ÖTM
rendelete alapján a következő:
Elsődleges működési körzet:
1. Balotaszállás
4. Kelebia
7. Kisszállás
10. Pirtó
13. Szank
Segítségnyújtási működési körzet:
1. Baja
4. Kiskőrös
6. Szeged

2. Csólyospálos
5. Kiskunhalas
8. Kömpöc
11. Tompa

2. Kalocsa
5. Kiskunfélegyháza

3. Harkakötöny
6. Kiskunmajsa
9. Kunfehértó
12. Zsana

3. Kecskemét

Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok elsődleges működési körzete, valamint önkéntes
tűzoltóságok működési területe:
1. Bácsalmás
4. Kerekegyháza
7. Soltvadkert

2. Jánoshalma
5. Ruzsa
8. Szabadszállás

3. Kecel
6. Lajosmizse

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a. 197/2007.Kth. határozatát.

143/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által fenntartott közoktatási

intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és kollégiumi csoportszámok, iskolai osztályszámok
továbbá napközis csoportszámok indítását engedélyezi 2009/2010. nevelési évben, tanévben.
Bóbita
Óvoda,
Bölcsőde
és
Logopédiai
11 óvodai csoport
Szakszolgálat Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
2 bölcsődei csoport
Bóbita
Óvoda,
Bölcsőde
és
Logopédiai
3 óvodai csoport
Szakszolgálat Szabó Ervin Utcai Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai
3 óvodai csoport
Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai
2 óvodai csoport
Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai
3 óvodai csoport
Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda
2 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda
3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda
3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda
5 óvodai csoport
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1-3. évfolyamon 2-2 osztály
4-8. évfolyamon 3-3 osztály
6 napközis csoport
Felsővárosi Általános Iskola
1-7. évfolyamon 3-3 osztály
8. évfolyamon 4 osztály
8 napközis csoport
Pirtói Tagintézmény: 1-4 és 7-8
évfolyamon 1-1 osztály
1 napközis csoport
Kertvárosi Általános Iskola
1-8. évfolyamon 2-2 osztály
6 napközis csoport
Szűts József Általános Iskola
1-3. és 5-8. évf. 2-2 osztály
4. évfolyamon 3 osztály
6 napközis csoport
Bernáth Lajos Kollégium
8 csoport
Bibó István Gimnázium
7-8. évfolyamon 1-1 osztály
9-12. évfolyamon 4-4 osztály
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, 9-12. évfolyamon 3-3 osztály
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
szakképző 13-14. évf. 3-3 osztály
kollégiumban 2 csoport
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2009/2010. tanév eleji létszámok
túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:
Iskola, évfolyam
Kt.
Tanév eleji engedélyezett létszám
szerinti
max.
létszám
Fazekas Gábor Utcai Általános
26
Felülbírálati kérelmek 2009. évi
elbírálása és sajátos nevelési igényű
Iskola, Kertvárosi Általános Iskola,
Szűts József Általános Iskola
gyermekek számított létszáma miatt
1. évfolyamos osztályok
maximum 28 fő
Fazekas Gábor Utcai Általános
26
Felülbírálati kérelmek 2008. évi
Iskola
elbírálása és SNI számított létszám miatt
2.a és 2.b osztály
29 fő

Fazekas Gábor Utcai
Iskola
3.a és 3.b osztály
Bibó István Gimnázium
7. évfolyam
Bibó István Gimnázium
8. évfolyam

Általános

26
30
30

Felülbírálati kérelmek 2007. évi
elbírálása és SNI számított létszám miatt
29 fő
Felülbírálati kérelmek 2009. évi
elbírálása miatt 36 fő
Felülbírálati kérelmek előző évi elbírálása
miatt 33 fő

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
95/A.§ (11) bekezdésében meghatározottakra kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz a
2009/2010. nevelési évre, tanévre vonatkozóan az alábbi óvodai maximális csoportlétszámok és
iskolai maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése tárgyában:
1. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Labda,
Cseresznye és Nap csoportjában 26 főre, továbbá Bajza Utcai Tagóvoda Maci és Mókus
csoportjában 28 főre a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába lépése, német nemzetiségi
továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
2. Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvoda kiscsoportjában 27 főre továbbá Átlós
Utcai Tagóvoda kis-középső csoportjában 26 főre az óvodába belépő 3 éves hátrányos helyzetű
illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése érdekében.
3. Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvodája középső csoportjában 26 főre, nagycsoportjában
30 főre, Lomb Utcai Tagóvoda középső és nagy csoportjában 28 főre, továbbá Felsővárosi
Tagóvoda Szamóca csoportjában 26 főre a tankötelezettség alól felmentett ,gyermekek továbbá
az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
4. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 4.b osztályában 28 főre a sajátos nevelési igényű
gyermekek számított létszáma továbbá az emelt szintű informatika és testnevelés oktatás miatt.
5. Felsővárosi Általános Iskola 2.a osztályában 27 főre, 1.a, 1.b, 1.c, 3.c, 4.b osztályában 28 főre,
2.b, 2.c, 3.a, 4.a osztályában 29 főre , 3.b osztályában 31 főre, 8.c osztályában 32 főre az SNI
megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi oktatás miatt.
6. Bibó István Gimnázium 12.b osztályában 36 főre az előző tanévekben év közben érkező tanulók
következtében.
7. II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
9.a, 9.b, 9.c, 10.b, 10.c és 12.b osztályában 36 főre felülbírálati kérelmek elbírálása és az előző
tanévekben év közben érkező tanulók miatt.
144/2009. Kth.
1)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kecel Város
polgármesterének azon kezdeményezéséhez, mely szerint Imrehegy község a Keceli Okmányiroda
illetékességi területéhez tartozzon.
145/2009. Kth.
1. 1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Vakáció Kht. átalakuljon
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá, jogutód nélküli megszűnését támogatja.
2. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vakáció Kht. taggyűlésén az
1.) pontban meghozott döntést képviselje és tegyen javaslatot a táborok további működtetése
érdekében új társaság vagy önkormányzati társulás létrehozására.
146/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.
147/2009. Kth.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2009. évi intézményi felújítási keret felosztását az
alábbiak szerint jóváhagyja.
Intézmények 2009. évi felújítása
Polgármesteri Hivatal
tetőjavítás
265 000 Ft
Földszinti férfi WC felújítása.
200 000 Ft
Bibó István Gimnázium
Zuhanyzó felújítás
200 000 Ft
Tornacsarnok Felülvilágító jav
203 000 Ft
II.Rákóczi Ferenc
Tornacsarnok ablakok
300 000 Ft
Szakközépiskola
Tornaterem vizesblokk
150 000 Ft
Lomb u.-i Óvoda
2.csoport szoba parketta felújítása
255 000 Ft
Tisztasági festés
90 000 Ft
Bejárati lépcső jav.
100 000 Ft
Vasút u.-i Óvoda
36 m˛ parketta felújítása
80 000 Ft
Meszelés
90 000 Ft
Kerítés javítás
100 000 Ft
Felsővárosi Óvoda
Udvari járdák
50 000 Ft
Csoportszobák parketta
242 000 Ft
Konyha bej. Ajtó + tető
100 000 Ft
Folyosó meszelés
90 000 Ft
Átlós u.-i Óvoda
Külső terasz vakolat javítás
8 000 Ft
Külső homlokzat festés
40 000 Ft
Tisztasági festés
90 000 Ft
Járda javítás
40 000 Ft
Magyar u.-i Óvoda
csoportszoba festés
100 000 Ft
radiátor festés
24 000 Ft
4 db ablak csere
320 000 Ft
Veszélyes kémény elbontása
20 000 Ft
Szilády Á. u.-i Óvoda
Tisztasági festés
90 000 Ft
Veszélyes kémény elbontása
20 000 Ft
Ady E. u.-i Óvoda
Tisztasági festés
100 000 Ft
Vizes helyiség javítás
50 000 Ft
Fazekas Gábor u.-i Ált Iskola
Tornacsarnok Fűtés korszerűsítés
250 000 Ft
Felsővárosi Ált. Iskola
Irattár ablak csere
200 000 Ft
ÁNTSZ HCCP
100 000 Ft
Kertvárosi Ált. Iskola
Főbejárati lépcső felújítás
céltartalékba
Tető bádogos javítás
183 000 Ft
Szűts J. Általános iskola
Ebédlő ablakok mázolása
250 000 Ft
Bernáth L. Kollégium
Udvari térburkolat javítás
1 000 000 Ft
Martonosi Pál Könyvtár
Gázkémény bádogos munka
100 000 Ft
Szennyvízcsatorna karbantartás
100 000 Ft
Csapadékcsatorna bádogos munka
50 000 Ft
Főbejárat szegély javítás
Filmszínház MOZI
WC felújítás
1 600 000 Ft
Szabadkai út Táncház
100 000 Ft
Összesen
7 500 000 Ft
Céltartalék :
Kertvárosi Iskola főbejárati lépcső
500 000 Ft
Általános tartalék
Rendkívüli esetek kezelésére
2 000 000 Ft
Összesen
10 000 000 Ft

148/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Városmenedzser np. Kft. ügyvezetői állására
pályázatot hirdet.
Képesítési feltétel: a kft. alaptevékenységi köréhez – pl. humánerőforrás-menedzser,
projektmenedzser, marketing, közgazdasági, jogi - kapcsolódó felsőfokú (főiskolai, egyetemi)
végzettség, Előnyt élvez, aki legalább 3 év szakirányú gyakorlattal, cégvezetői tapasztalatokkal
rendelkezik, továbbá az idegennyelv ismeret.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője, Polgármesteri Hivatal,
6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.
A megbízás kezdő napja: 2009. július 01. A megbízatás időtartama legfeljebb 5 év.
A megbízás várható befejező napja: 2014. június 30.
Illetmény: megállapodás szerint.
Egyéb feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, erkölcsi
bizonyítványát, iskolai végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló okmányok hiteles másolatát, a
kft. működtetésére, vezetésére és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó szakmai tervezetet.
A pályázatot közzé kell tenni a www. kiskunhalas. hu weboldalon, a Halasi Tükörben és a Halas TV
képújságjában, valamint internetes felületén.
149/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett
vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
150/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező a kiskunhalasi 0936/6 hrsz., valamint 0940/70 hrsz. ingatlanokra külön-külön vonatkozó, a
„Városföld-Drávaszerdahely DN 800 gázszállító vezeték” építésével összefüggő elhelyezési
megállapodás és kártalanítási megállapodás aláírására az alábbi kiegészítéssel:
A 936/6 hrsz. terület esetében:
160 Ft/m2
A 940/70 hrsz. terület esetében:
100 Ft/m2 kártalanítás ellenében.
151/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a Fazekas G. utcában
egy új forgalmi sáv, míg a Kárpát utcában a lámpák előtt egy új, balra kanyarodó sáv kiépítéséhez a
tulajdonosi hozzájárulását megadja, a kiépítés után a terv szerinti forgalmi rend bevezetésével
egyetért azzal a feltétellel, hogy a szükséges gyalogátkelőhely és a járdakapcsolat, továbbá a
Kárpát utcán a Kisfaludy utcától is egy új balra kanyarodó sáv a beruházó költségén épüljön meg.
152/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2006.sz. határozatával elfogadott
Ipari Park hasznosításának koncepciójában szereplő „TÖV Kft.” szövegrészt „Halasi Városgazda
Zrt” szövegre módosítja és az alábbiak szerint kiegészíti:
„Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is

támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához igazodóan
munkahelyenként legfeljebb 330.000 Ft ( háromszáz-harmincezer forint ) támogatást ad a terület
vételárából. A támogatás kiszámítása oly módon történik, hogy ingyenes területjuttatás esetén a
juttatott terület értékét a koncepcióban meghatározott alapáron (2000 Ft/m2) kell számolni, a fenti
módon számított értékű ingyenesen átadott terület értéke nem haladhatja megtartott
munkahelyenként számított 330.000 (Háromszáz-harmincezer forint) támogatást.”
153/2009. Kth.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0463/62 hrsz. alatti 2827 m2 területű,
tanya és szántó művelési ág megjelölésű ingatlanát Juhász Mihály Kiskunhalas, Felsőöregszőlők
267. sz. alatti lakos részére.
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembevételével a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
154/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6046/1 hrsz alatti
3.172 m2 nagyságú és a 6046/3 hrsz alatti 10.209 m2 nagyságú területnek a Halasacél Kft. (6400
Kiskunhalas, Radnóti Miklós u. 33.) részére történő kedvezményes tulajdonba adásához, a
Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. A terület tulajdonba-, és
birtokba adásával valamint az út és közmű ellátással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
155/2009. Kth.
l./ A Képviselő-testület elrendeli a 8402 hrsz alatti ingatlan rendezési terv szerinti megosztását. A
kialakuló területrész művelési ágát a rendezési tervre való tekintettel beépítetlen területre
változtatja. A telekmegosztással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat fedezi.
2./ A kialakuló mintegy 150 m2 nagyságú területet az Önkormányzat zárt versenytárgyalás
keretében értékesítésre jelöli ki, melyre a 6333/2 és 8396 hrsz ingatlanok tulajdonosait kell
meghívni. Azonos ajánlat esetén az ingatlanszerzésre Ördög Margit (6400 Kiskunhalas, BajcsyZsilinszky u. 22.) lakos jogosult.
A tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik. A terület kikiáltási áráról az értékbecsült ár figyelembevételével a Pénzügyi, Költségvetési
és Gazdasági Bizottság dönt.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási, majd az azt követő
értékesítési eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
156/2009. Kth.
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 47/2008. Kth. számú határozatát.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/17 hrsz
alatti 3.086 m2 nagyságú területnek a Babud és Társa Kft. (6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 9.)
részére történő kedvezményes tulajdonba adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási
koncepciójában foglaltak szerint. A terület tulajdonba-, és birtokba adásával valamint az út és
közmű ellátással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.

A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
157/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. és a csomagolási hulladékok hasznosítását koordináló ÖKO-Pannon
Kft. szerződéskötéséhez szükséges szándéknyilatkozatot, valamint a szelektív hulladékgyűjtésről
szóló adatlapot aláírja.
158/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács a „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása 2009” (DARFT/TEKI/2009) pályázati felhívására pályázatot nyújtson be
„Kiskunhalas, Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” címen.
A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 2.675.159,- Ft, az igényelt
támogatás a pályázatban elszámolható költség 75 %-a, azaz 2.006.369,- Ft.
Saját erő szükséglet 668.790,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletében
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
159/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖFCÉDE)” megnevezésű 2009. évi pályázati felhívására „Kiskunhalas, Felsővárosi Óvoda homlokzat, és tetőfelújítása ” címmel pályázatot nyújtson be.
A beruházási munkák összege 22.059.412,- Ft, melyhez saját erőként 5.514.853,- Ft-ot biztosít a
2009. évi költségvetési rendeletében. A támogatási igény összege 16.544.559,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok
megtételére.
160/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására a „Decentralizált települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2009” (DARFT-TEUT-2009)
támogatásának elnyerésére pályázatot nyújtson be, „Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca
útfelújítása” címen:
A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 16.208.405,- Ft, az igényelt
támogatás a pályázatban elszámolható költség 50 %-a, azaz 8.104.203,- Ft.
Saját erő szükséglet összesen 8.104.203,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési
rendeletében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
161/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács a „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása 2009” (DARFT/TEKI/2009) pályázati felhívására pályázatot nyújtson be

„Kiskunhalas, Kossuth utca járda felújítás Árpád u. – Katona J u. közötti szakaszon” címen.
A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 26 663 465,- Ft, az igényelt
támogatás a pályázatban elszámolható költség 75 %-a, azaz 19 997 599,- Ft. Saját erő szükséglet
6 665 866,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
162/2009. Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a városközpont
rehabilitációjára kiírásra kerülő pályázaton, valamint a KEOP-2009-5.3.O/A,B konstrukcióban
kiírt pályázaton a Városháza épületenergetikai fejlesztésére.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munkálatokkal három ajánlatot kérjen be. A három
ajánlattevőből a legkedvezőbb ajánlattévőt bízza meg, úgy, hogy a díjazása a pályázat
nyertességének a függvénye.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009. (V.27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
7/2009 (III.04) Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.
1.§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
7 079 120 E Ft-ban,
ezen belül:
működési célú kiadást
5 631 728 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
1. a személyi kiadásokat
2 150 135 E Ft-ban,
2. a munkáltatót terhelő járulékokat
671 425 E Ft-ban,
3. a dologi jellegű kiadásokat
1 695 995 E Ft-ban,
4. céltartalékot
126 388 E Ft-ban,
5. általános tartalékot
70 000 E Ft-ban,
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban,
1. az ellátottak pénzbeli juttatását
- E Ft-ban,
2. pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
887 785 E Ft-ban,
3. működési célú hitelvisszafizetést
30 000 E Ft-ban,
4. a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
1. az önkormányzat felújításai összegét
2. az önkormányzat beruházásai összegét
3. felhalmozási célú pénzeszközátadást

1 447 392 E Ft-ban,
141 947 E Ft-ban,
1 081 648 E Ft-ban,
- E Ft-ban,

4. fejlesztési célú hiteltörlesztését
5. céltartalékot

71 757 E Ft-ban,
152 040 E Ft-ban

állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 823,5 főben határozza meg.
2. §
A R. 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 5/12., 7., 7/a. és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kiskunhalas, 2009. május 25.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
15 /2009. (V.27.) r e n d e l e t e

 a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásainak és ellátásainak térítési díjtételei
Kiskunhalas
Ellátási forma megnevezése

Étkezés (853255)
(
díj i )

150% alatt

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)
97 Ft/fő/adag

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)
-

150-300%

138 Ft/fő/adag

300% felett
Házi segítségnyújtás 150% alatt
(853233)
150% felett
Jelzőrendszeres h.s.ny. (853233)

Számított
Számított
intézményi térítési intézményi térítési
díj
díj
(Ft/fő/nap)
(Ft/fő/hónap)
97 Ft/fő/adag

-

-

138 Ft/fő/adag

-

204 Ft/fő/adag
220 Ft/fő/óra

-

204 Ft/fő/adag
220 Ft/fő/óra

-

269 Ft/fő/óra
0 Ft

0 Ft

269 Ft/fő/óra
0 Ft

0 Ft

Ebédszállítás (853233)
50 Ft/fő/adag
Időskorúak nappali étkezéssel
416 Ft
i t ll
étkezés nélkül
0 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni
2.033 Ft
ell. (859170)
Demens betegek bentlakásos int. ell.
2.033 Ft
(853170)
Időskorúak átm. ápoló gondozó
2033 Ft
otthoni ell. (853181)
Fogyatékosok otthona (853169)
1700 Ft
Támogató szolgálat Szoc. rászorult
0 Ft
(853288)
Szoc. nem
Sz. segítés 200 Ft
rászorult
Szállítás: 25
Ft/km
Férfi átmeneti hajléktalan szálló
525 Ft
(853181)

-

1.198 Ft

-

61.000 Ft

3.778 Ft

113.340 Ft

61.000 Ft

3.505 Ft

105.137 Ft

61.000 Ft

3.488 Ft

104.644 Ft

51.000 Ft
0 Ft

3.782 Ft
0 Ft

113.461 Ft
0 Ft

0 Ft

Sz. segítés 200 Ft
Szállítás: 25 Ft/km

0 Ft

15.750 Ft

525 Ft

15.750 Ft

2.§
(1)

A rendelet 1.§-a 2009. július 1. napjától lép hatályba.

Kiskunhalas, 2009.május 25.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
16 /2009. (V.27.)r e n d e l e t e

 a gyermekek védelméről szóló
4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklet 2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásának térítési díja

Kiskunhalas
Ellátási forma megnevezése

Fizetendő mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Családok átmeneti otthona I. (853181)

Felnőtt: 200 Ft
Gyermek: 100 Ft

Családok átmeneti otthona II. (853181)

Felnőtt: 200 Ft
Gyermek: 100 Ft

Fizetendő mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)
6.000 Ft
3.000 Ft

6.000 Ft
3.000 Ft

Számított intézményi Számított intézményi
térítési díj
térítési díj
(Ft/fő/hónap)
(Ft/fő/nap)
1.027 Ft

30.810 Ft

832 Ft

24.963 Ft

2.§
A rendelet 1.§-a 2009. július 1. napjától lép hatályba.
Kiskunhalas, 2009. május 25.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

