A képviselő-testület 2009. június 22-i ülésén hozott döntések:
ZÁRT ülésen hozott döntések:
163/2009. Kth.
1. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Nyerges Pál Attiláné pályázót megbízza 2009.
augusztus 1-től 2010. július 31-ig a Százszorszép Óvodák óvodavezetői feladatainak ellátásával.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Százszorszép Óvodák
óvodavezetői pályázatának kiírását legkésőbb a 2009. novemberi képviselő-testületi ülésre terjessze
be.
164/2009. Kth.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv. 22.§
(1) bekezdése alapján
Szász Márton Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi
Bizottságban meglévő tagságát 2009. május 31. napjával megszünteti és 2009. július 1. napjával
Dr. Skribanek Zoltánt megválasztja a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
tagjának.
165/2009. Kth.
1956-os Emlékéremre, Emléklapra felterjesztés.
166/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatot elutasítja.
167/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Illés Andreát a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének igazgatói feladatainak ellátásával az alábbiak szerint:
A munkakör megnevezése: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatója
A kinevezés időtartama: 1 év (melyből 6 hónap próbaidő)
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2010. július 31.

168/2009. Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete megbízza Garas Editet a Városi Bölcsőde vezetői
feladatainak ellátásával az alábbiak szerint:
A munkakör megnevezése:
A kinevezés időtartama:
A megbízás kezdő napja:
A megbízás megszűnésének időpontja:

Városi Bölcsőde vezető
5 év (melyből 6 hónap próbaidő)
2009. augusztus 1.
2014. július 31.

169/2009. Kth.
Az Kiskunhalas város Képviselő-testülete az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság javaslata
alapján a 2009. évi „Sportösztöndíj” 300.000.- Ft. –os keretéből az alábbi felosztást hagyja jóvá:
Név:
1. Slezák Vivien KÚGYE.
2. 2. Csonka Zsolt . Ganz Air AC.
3. Tóth B. Tamara Ganz Air AC.
4. Váradi Krisztina Ganz Air AC.

NYÍLT ülésen hozott döntések:
170/2009. Kth.
Munkaterv módosítás
172/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Temető üzemeltetés 2008 évről szóló
beszámolóját.
173/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Szarvas Kft., kiskunhalasi helyi
buszközlekedési tevékenységéről szóló beszámolóját.
174/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HALAS-DENT
Fogorvosi Gyógyászati Szolgáltató Kft. a fogszabályozás és a röntgen szakellátás vonatkozásában
közvetlenül szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
175/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Tompa Város
Önkormányzatának azon kezdeményezéséhez, mely szerint Tompa Város Önkormányzata önállóan
működtetett okmányirodát létesítsen.
176/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Vakáció
Kht. VAKÁCIÓ- Táborozási és Üdülési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá
alakulását és felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására.
Az Alapító Okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a polgármesteri
hivatalban.
177/2009. Kth.
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévő megosztást követően
Komló 011/2 helyrajzi számú belterületbe vonást követően 6167 helyrajzi számú 1 ha 5564 m2
ingatlanon található kivett táborhely művelési ágú gyermek és ifjúsági tábor területének ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi
a táborok üzemeltetésében részt vevő
önkormányzatokkal, a 2009. január 01. napján a KSH által megállapított lakosságszám
arányában.
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja tulajdonba
venni.
3.) Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan tulajdonba
adásával kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág megváltoztatásának
költségét is.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunhalas Város
Polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az ingatlan tulajdonjogának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
II. 1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévő Balatonakali

186/1 helyrajzi számú 8848 m2 ingatlanon található gyermek- és ifjúsági tábor területének
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a táborok üzemeltetésében részt vevő
önkormányzatokkal, a 2009. január 01. napján KSH által megállapított lakosságszám arányában.
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja tulajdonba
venni.
3.) Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan tulajdonba
adásával kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág megváltoztatásának
költségét is.
4.)Kiskunhalas Város Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Vakáció Kht. taggyűlésén az önkormányzatok ingyenes tulajdonba kerülésének kérelmét az 1.)
pontnak felelően támogassa.
6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesterét, hogy a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
178/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 1-jétől a Bóbita Óvoda,
Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat intézményében gyógytestnevelői szakszolgálat indítását
rendeli el 1 főállású gyógytestnevelő alkalmazásával. Egyidejűleg az intézmény nevét ennek
megfelelően Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálatról módosítja a következők
szerint: BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS
PEDAGÓGIAI 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:
3. Rövid neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat

4. Rövidített neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat

Szakszolgálat

5. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak

6. Tagintézménye:

Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata

7. Alapítója:
8. Típusa:
9. Fenntartója:

10. Irányító szerv neve:
Székhelye:

Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

11. Maximális gyermeklétszám:
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda

343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely
256 óvodai férőhely (2 db 20, 3db 22 és 6 db 25 fős
csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely
87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)

12. Szakágazati számjel: 851020

Óvodai nevelés

13. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést ( TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5).
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)
Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés ( TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5).
Bölcsődei gyermekellátás ( TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás ( TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
Korai fejlesztés ( TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4)
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés ( TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2)
Pedagógiai szakszolgálat ( TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80521-2),
Kiegészítő tevékenysége:
Munkahelyi vendéglátás ( TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0 )
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység ( TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2)
Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység ( TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
14. 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.
15. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
16.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv
17.Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
18. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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 a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi
területén végzi.
Aképviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi
a 129/2009. kth. sz határozatát.
3. Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógia
Szakszolgálat intézményvezetőjét az intézmény működését szabályozó dokumentumok
átdolgozására, a humánpolitikai főosztályt a szükséges szakértői vélemények beszerzésére.
179/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyógytestnevelési feladatok ellátására a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, (székhelye: 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1., képviseli Belágyi Mihály, a Társulás elnökhelyettese), a továbbiakban Társulás,
másrészről, Kiskunhalas Város Önkormányzata, (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli Dr.
Várnai László Kiskunhalas Város Önkormányzat polgármestere), a továbbiakban Önkormányzat
(együtt a továbbiakban: Megállapodó felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:
1.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza Kiskunhalas Város
Önkormányzatát, hogy a Társulási megállapodás I. fejezet B) pontjában vállalt, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§ h) pontjában meghatározott gyógytestnevelés ellátással
kapcsolatos feladatot 2009. augusztus 1-jétől végezze el a Kiskunhalasi kistérség településein az
általa fenntartott Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat (6400 Kiskunhalas,
Kuruc vitézek tere 17.) intézménye által.
Feladatellátás, feltételrendszer
2.

A megállapodó feleknek a feladat ellátásakor tudomásuk van arról,

hogy az általuk végzett szolgáltatásnak meg kell felelnie a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglalt
követelményeknek. A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok a feladat elvégzéséhez
térítésmentesen megfelelő helyiséget - tornaterem vagy tornaszoba - biztosítanak, valamint a
szükséges eszközháttér megteremtését vállalják a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 4. sz
mellékletének IV. pontja alapján.


3.
Az önkormányzat vállalja, hogy a gyógytestnevelési szakszolgálati
feladatot ellátó intézményét a megbízás ideje alatt fenntartja és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően működteti.
4.
A megállapodó felek vállalják, hogy a gyógytestnevelési szakszolgálati
feladatok ellátása elsősorban az igénybe vevő szerinti helyszínen, utazó vagy helyi szakemberek
közreműködésével valósul meg.
5.
A megállapodó felek kijelentik, hogy a nyilvántartási kötelezettség, az
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismerik, és azokat betartják.
6.
A társulás vállalja, hogy a kistérség valamennyi településén a
szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben szokásos
módon, folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
7.
A megállapodás tárgyát képező szolgáltatás igénybevétele a
Kiskunhalasi kistérség lakosai részére térítésmentes.
8.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ellátást igénylők számára legalább
olyan mértékű szolgáltatást nyújt, amilyen mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény az
állami normatív támogatás igénybe vételének feltételéül előír.
Finanszírozás
9.
A társulás az önkormányzat részére a gyógytestnevelési feladat
ellátásáért – az önkormányzat intézménye által készített feladat-ellátási terv és költségvetés
alapján – a társulás mindenkori éves költségvetésben biztosítja az ellátáshoz szükséges
összeget, pénzeszköz átadással.
10.
A társulás vállalja, hogy az általa a gyógytestnevelési
szakszolgáltatásra leigényelt normatívát a negyedévet követő hónap 5-ig átutalja az
önkormányzat részére.
11.
Az önkormányzat vállalja, hogy a gyógytestnevelési ellátást végző
intézmény és a gazdálkodási tevékenységét végző szervezet június 30. és december 31.
fordulónappal -az igényelt normatíva megjelölésével- részletes pénzügyi elszámolást készít és
15 napon belül megküldi a társulás részére.
12.
A társulás elszámolást készít az önkormányzat felé minden év július
30-ig és január 31-ig. A ténylegesen felmerült költségeket átutalással fizeti meg az
önkormányzat részére az elszámolást követő hónap 5-ig (december 31-ét követően a
pénzmaradvány terhére).
Adatszolgáltatás, nyilvántartás

13.
A társulás vállalja, hogy minden év június 1-ig adatot szolgáltat
Kiskunhalasi kistérségben lévő települési önkormányzatok körzetében lévő intézményekben
ellátandó gyermekek / tanulók várható létszámáról a szakszolgálatot ellátó intézmény részére.
14.
Az önkormányzat vállalja, hogy intézménye folyamatosan vezeti a
gyógytestnevelés ellátással kapcsolatos tanügy-igazgatási dokumentumokat.
15.
Az önkormányzat vállalja, hogy a gyermekek, tanulók
gyógytestnevelési szakszolgáltatásáról az ellátó intézmény által készített 1. és 2. számú
mellékletben meghatározott táblázat szerinti szakmai kimutatást minden év június 30. és
december 31-ig megküldi a társulás részére.
Vegyes rendelkezések
16.
E megállapodás 2009. augusztus 1-jétől határozatlan időre jön létre.
Megállapodó felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik az
adott tanév megkezdése előtt legalább 30 nappal.
17.
Jelen megállapodást felmondani bármelyik fél részéről a nevelési
év/tanév utolsó napjával – augusztus 31-ével – lehet, a felmondási szándékról legkésőbb 6
hónappal korábban köteles döntést hozni és értesíteni a másik felet.
18.
A társulás biztosítja, hogy a tulajdonában lévő, az
önkormányzatoknak (Kiskunhalas, Pirtó, Kunfehértó, Harkakötöny, Tompa, Kelebia, Kisszállás)
térítésmentes használatba átadott fejlesztőszoba berendezéseit, eszközeit, felszereléseit a
pedagógia szakszolgáltatást végző intézmény a feladatellátás erejéig térítésmentesen
használhatja.
19.
A feladat végrehajtása során a felek kölcsönösen együttműködnek, és
egymást folyamatosan tájékoztatják. A kapcsolattartásért, a feladatok pontos meghatározásáért
az esetleges lényeges változásokról való tájékoztatásért (különösen, ha az esetszámok a
tervezettől 10%-ban eltérnek) a társulás részéről a munkaszervezet vezetője, az önkormányzat
részéről Humánpolitikai Főosztály vezetője a felelős.
20.
Amennyiben az önkormányzatnak felróható okból (pl.: téves
adatszolgáltatás) a társulásnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a társulás
érvényesíti az önkormányzat felé az ellenőrzések (helyi, MÁK, ÁSZ) során megállapított
kötelezettségeket.
21.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.)
MKM. rendeletben foglaltak, valamint, a mindenkori évi költségvetési törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
22.
A megállapodó felek egyetértenek abban, hogy jelen megállapodásból
eredő esetleges vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet
eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság illetékességét.

23.
Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
180/2009. Kth.
1.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete jóváhagyja az oktatási intézmények szakmai
programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Utasítja az intézményvezetőket,
hogy minden szakmai programváltozás esetén készítsenek külön költséghatékonysági számítást a a
tervezett módosítás várható hatásairól, dologi és humán erőforrás szükségességéről.
2.
A képviselő-testület kötelezi az intézményvezetőket a pályázatok, fejlesztések esetében a
fenntarthatósággal kapcsolatos költségszámítások elkészítésére, melyek a beadott pályázatok
intézményi példányainak mellékleteként kerüljenek dokumentálásra, tartalmukért, végrehajtásukért
az intézményvezető felelős. Amennyiben a pályázat/fejlesztés csak fenntartói jóváhagyással adható
be, a polgármester elé beterjesztett példányhoz csatolni kell a költséghatékonysági számításokat.
3.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a humánpolitikai főosztályt, hogy minden év
május 15-éig végezze el a közoktatási intézmények esetében a létszám/törvény által meghatározott
szükséges órakeret/szükséges pedagógus álláshely arányok felülvizsgálatát, az adatok ismeretében
kezdeményezze a szükséges korrekciókat.
4.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a pénzügyi és városfejlesztési főosztályt, hogy
az intézményi körben az éves költségvetési tervek összeállításakor „nullabázisú” költségvetési
tervezés keretei között járjon el.
5.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a városi kollégiumi kihasználtság
felülvizsgálatát, a 2009-2010 évi OSA statisztika alapján.
181/2009. Kth.
1. 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:
4. Rövidített neve:

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

5. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

6. Tagintézményei:

Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16.

foglaltak

Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szilády Á. u.
12.

7. Alapítója:
8. Típusa:
9. Fenntartója:
Székhelye:
10.Irányító szerv neve:
Székhelye:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

11. Maximális gyermeklétszám:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Átlós Utcai Tagóvoda

227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely
76 óvodai férőhely
(17,25 és 30 fős csoportszoba)
48 óvodai férőhely
(2 db 24 fős csoportszoba)
52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős
csoportszoba) és 10 bölcsődei férőhely
51 óvodai férőheley
(25 és 26 fős csoportszoba)

12. Szakágazati számjel: 851020
Óvodai nevelés
13. 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:
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
14. 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.
15. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
16.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv.
17.Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
18. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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 130/2009. Kth. számú határozatát.
182/2009. 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. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

5. Tagintézményei:

Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3.

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Óvoda
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

7. Típusa:
8. Fenntartója:
Székhelye:
9. Irányító szerv neve:

foglaltak

Székhelye:
10. Maximális gyermeklétszám:
Százszorszép Óvodák
Vasúti Utcai Tagóvoda
Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda
Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda

Kiskunhalas, Hősök tere 1.
294 óvoda férőhely
72 óvodai férőhely
(17,25 és 30 fős csoportszoba)
87 óvodai férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)
135 óvodai férőhely
(24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

11. Szakágazati számjel: 851020
Óvodai nevelés
12. 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)
1)Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
2)Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5).
3)Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
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. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
20. 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.
21. 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.

22. 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.
23. 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 131/2009. Kth. számú határozatát.
183/2009. 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:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
Fazekas Általános Iskola

4. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

5. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Típusa:
7. Fenntartója:
8. Irányító szerv neve:
Székhelye:
9. Munkarend:
10. Évfolyamok száma:
11. Maximális tanulólétszám:

foglaltak

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
nappali
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 306 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével)

12. Szakágazati számjel: 852010
13. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)

1)Diáksport (TEÁOR szám: 93.12, Szakfeladatszám: 92403-6)
2)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)
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),
14. 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.
15. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
20. 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.
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 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 132/2009. Kth. számú határozatát.
184/2009. 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:

Felsővárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Felsővárosi Általános Iskola

4. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

foglaltak

általános iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 5.
felnőttoktatás
Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye általános
iskola 1-8. évfolyamon
9. Tagintézmény székhelye:
Pirtó, Rákóczi u. 2.
10. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
11. Fenntartója:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas-Pirtó
Mikrotérségi
Oktatási
Társulás
(Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási szerződésben
foglaltak alapján
12. Irányító szerv neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján
Pírtó, Dózsa György utca 19.
nappali
13. Munkarend:
levelező
14. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 337 tanuló
15. Maximális tanulólétszám:
5-8. évf. 390 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 1-8. évf. 120 tanuló
összesen 847 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő
16. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével)
17. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
5. Típusa:
6. Telephelye:
7. Tagozata:
8. Tagintézménye:

1)Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80123-6)
2)Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
3)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:
80121-4)
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)
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),
18. 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.
19. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
20. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
21. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
22. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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 133/2009. Kth. számú határozatát.

185/2009. 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. Jogszabályban meghatározott

Kertvárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Kertvárosi Ált. Isk.

közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

foglaltak

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6. Típusa:
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
7. Fenntartója
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
8. Irányító szerv neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Székhelye:
9. Munkarend:
nappali
10. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
11. Maximális tanulólétszám:
1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 270 tanuló
összesen 478 tanuló
12. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás(alapfokú művészetoktatás kivételével)
13. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80121-4)
Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80511-3)
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
1)Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
2)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)
5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Alapítója:

és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás alapján
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)
14. 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.
15. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
20. 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.
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 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 134/2009 Kth. számú határozatát.
186/2009. 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:

Szűts József Általános Iskola
Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

3. Rövidített neve:
4. Jogszabályban meghatározott

Szűts J. Ált. Iskola

közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

5. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Típusa:
7. Fenntartója:
8. Irányító szerv neve:
Székhelye:
9. Munkarend:
10. Évfolyamok száma:
11. Maximális tanulólétszám:

foglaltak

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
nappali
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen 534 tanuló
12. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás(alapfokú művészetoktatás kivételével)
13. 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.
Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
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)
Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)
Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80541-0 –
Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
14. 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.
15. Feladatellátáshoz kacsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
20. 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.
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 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 135/2009. Kth. számú határozatát.
187/2009. 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. Jogszabályban meghatározott

Bernáth Lajos Kollégium
Kiskunhalas Bajza u. 1/a.
Bernáth Lajos Kollégium

közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

5. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
kollégium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

6. Típusa:
7. Fenntartója:
8. Irányító szerv neve:

foglaltak

Székhelye:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
204 fő
9. Maximális gyermeklétszám:
Szakágazati számjel: 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55131-5)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
(TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55132-6)
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
nevelési-oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5)
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
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).
12. 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.
13. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
15. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
18. 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.
19. 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 nevelő-oktató 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.
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 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 136/2009. Kth. számú határozatát.

188/2009. 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. Jogszabályban meghatározott

Bibó István Gimnázium
Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
Bibó-gimnázium

közfeladata:
szerinti tevékenység

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben

5. Alapítója:

foglaltak

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
6. Típusa:
gimnázium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
7.Fenntartója:
Kiskunhalas Hősök tere 1.
8. Irányító szerv neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
9. Munkarend:
nappali
esti
7-12. (6 évfolyam
10. Évfolyamok száma:
9-12. (4 évfolyam)
11. Maximális tanulólétszám:
nappali 7-12. évf. 200 tanuló
nappali 9-12. évf. 420 tanuló
összesen 620 tanuló
felnőttoktatás 60 fő
12. Szakágazati számjel: 853100 Általános középfokú oktatás
13. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat
az érettségi vizsga megszerzésére.
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszám: 80214-4)
1)Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás ( TEÁOR szám: 85.20 Szakfeladatszám:
80121-4)
2)Diáksport (TEÁOR szám: 85.51, Szakfeladatszám: 92403-6)
3)Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
4)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)

14. 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.
15. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
20. 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.
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: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti
feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 137/2009. Kth. számú határozatát.
189/2009. 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. Jogszabályban meghatározott

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.

közfeladata:
a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak
szerinti tevékenység és a szakképzésről szóló
1993.évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti
tevékenység
6. Tagintézménye:
7. Telephelyei:

Kollégium Kiskunhalas, Majsai út 1.
Tanműhely Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2.

8. Alapítója:
9. Típusa:
10. Fenntartója:
11. Irányító szerv neve:
Székhelye:
12. Munkarend:
13. Évfolyamok száma:
14. Maximális tanulólétszám:

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 Képviselőtestülete.
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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 Általános középfokú oktatás

15. Költségvetési törzsszáma:
16. Szakágazati számjel:
17. 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)
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám:
80401-7)
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám:
80402-8)
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (TEÁOR szám: 85.42, Szakfeladatszám: 80341-6)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.32,
Szakfeladatszám: 80226-3)
Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
Oktatható szakmák:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03
Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01
Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55233-4)
Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.31,
Szakfeladatszám: 75195-2),
Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5)

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 91.02, Szakfeladatszám: 93093-2)
Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 68.20, Szakfeladatszám: 55142-5)
Üdültetés (TEÁOR szám: 55.20, Szakfeladatszám: 55141-4)
18. 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.
19.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
20. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv.
21. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
22. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 138/2009. Kth. számú határozatát.
190/2009. 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.Jogszabályan meghatározott
közfeladata:
az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény
4. Működési területe:

Kiskunhalas Város

5. Az intézmény alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

6. Az intézmény fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
7.Az irányító szerv neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
8. Jogállása:

Önálló jogi személy

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
10. Tevékenység jellege:
Közszolgáltató költségvetési szerv.
11. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
13. Költségvetési törzsszáma: 340247
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya
tartozó jogviszony
15. Szakágazati számjel: 841116
Önkormányzati,
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

valamint

többcélú

kistérségi

alá
társulási

16.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
17.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
18. 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.
19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételeket
szerezhet.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 139/2009. Kth. sz. határozatát.
191/2009. 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 fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

8.

Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület

Székhelye:

Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Jogszabályban meghatározott
közfeladat:

a 1997.évi CXL. törvény

10.

Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

11.

Intézmény típusa:

Városi könyvtár

9.

12.

Az intézmény élén

igazgató áll.

13.

Kinevezés rendje:

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

14.

Költségvetési gazdálkodás
szervezése:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete részeként működik.

15.

Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Önállóan működő költségvetési szerv

16. Tevékenység jellege:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

17. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:
19.

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó jogviszony

Előirányzatok feletti
jogosultság szerint:

Teljes körű

20.

Költségvetési törzsszám:

542133100

21.

Szakágazati számjel:

910100

22.

Alaptevékenysége,
szakfeladatai:

23.

Kiegészítő tevékenység:

24.

Vállalkozási tevékenység:

Könyvtári levéltári tevékenység

Könyvtári tevékenység az 1997. évi CXL. törvény
alapján, különös tekintettel az 55.§ és a 65 §
paragrafusban foglaltakra
Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám: 9101
- 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.
25. 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.
26. A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 140/2009. Kth. sz. határozatát.
192/2009. 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. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi III. törvény
és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. törvény
4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

5. Irányító szerv neve :

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhelye:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint:Teljes jogkörű
13. Költségvetési törzsszáma:
Szakágazati számjel:

633138
889110 Bölcsődei ellátás

14. 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.
15.Az intézményvezetőt pályázati kiírás mellett bízza meg a Képviselő-testület.
16. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.
17. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
18. 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 141/2009. Kth. számú határozatát.
193/2009. Kth.
A költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának módosulása miatt a Képviselő-testület a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1.Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

2.Székhelye:

6400. Kiskunhalas Kőrösi út 21.

3. Alapítója:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

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

Közhatalmi költségvetési szerv(rendvédelmi szerv)

6. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerint:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7. Jogszabályban
meghatározott közfeladata: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény szerinti tevékenység
8.Irányító szerv neve:
Székhelye:
9. Vezetőjének kinevezési
rendje:

10. Törzsszáma:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő -testülete
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a városi
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés előtt
ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgató
véleményét.
541554

11.Szakágazati számjel:
842520
Tűzvédelmi tevékenységek
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A KMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tagjai hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltók,
akik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.évi XLIII.
évi törvény hatálya, valamint közalkalmazottak, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.
13. 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
Vízszállítás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás
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.
14. Kiegészítő tevékenysége:
A közbiztonság, tűz- és katasztrófa elhárítás területén a fenti szakfeladatba be nem sorolható
tevékenységek bevételeinek és kiadásainak elszámolása.
Szakfeladatszám: 75169-2.
15. Szakfeladata:
Az alaptevékenységi szakfeladat, amely érdekében a bevétel, illetve a kiadás felmerül.
16. 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
17. 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
Kunfehértó
13. Mélykút
16.Tompa

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

3. Csólyospálos
6. Kelebia
9. Kiskunmajsa
12.
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
2. Jánoshalma
3. Kecel
4. Kerekegyháza
5. Ruzsa
6. Lajosmizse
7. Soltvadkert
8. Szabadszállás
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a. 142/2009.Kth. határozatát.
194/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 2008-ban végzett
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a CIVIL ALAP Közalapítvány 2008-ban végzett
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését nem fogadja el és felkéri a
Jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse elő a megszüntetéssel kapcsolatos előterjesztést.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány 2008-ban végzett
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 2008-ban
végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány 2008-ban végzett tevékenységét
és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

6. A Képviselő-testület felszólítja a Berki Viola Közalapítvány, a Halasi Csipke Közalapítvány, a
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, és a Városért Közalapítvány kuratóriumainak
elnökeit, hogy - a korábban szokásos módon - a közalapítványok közhasznúsági jelentéseit tegyék
közzé.
195/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
nyílt közbeszerzési eljárást írjon ki a központi orvosi ügyelet ellátására Kiskunhalas és
kistérségében az alábbi feltételekkel:
A teljesítés helye:
6400 Kiskunhalas, Semmelweis Kórház, dr. Monszpart L. u. 1., valamint 6423 Kelebia, Bajcsy
Zsilinszky u. 39. alatti ügyeleti rendelőben, és az ügyeleti körbe tartozó 9 település – Balotaszállás,
Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana, önkormányzatok
közigazgatási területén.
Mennyiség: 47.077 fő (gyermek és felnőtt)
Időtartam: 2010. január 1.-től 2012. december 31.-ig.
Ügyelet székhelye: 6400. Kiskunhalas, Semmelweis Kórház, Dr. Monszpart L. u.1.
Ügyeleti idő:
Hétköznap
Felnőtt ambulancia:

19.00 – 07.00 óra

Gyermek ambulancia

16.00 – 08.00 óra

Szombat vasárnap, ünnepnap:
Felnőtt:

07.00 – 07.00 óra

Gyermek

08.00 – 08.00 óra

Ügyelet telephelye: 6423 Kelebia, Bajcsy Zsilinszky u. 39.
Ügyeleti idő:
Hétköznap
Felnőtt ambulancia:

19.00 – 07.00 óra

Szombat vasárnap, ünnepnap:
Felnőtt:

07.00 – 07.00 óra

A kiskunhalasi gyermek és felnőtt ügyeleten 1-1 orvos, 1-1 ápoló és 1 gépkocsivezető, a kelebiai
felnőtt ügyeleten 1 orvos, 1 ápoló és 1 gépkocsivezető áll rendelkezésre.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az orvosi ügyelet ellátására szerződést a Társulás köt
a nyertes ajánlattevővel, aki, mint szolgáltató szerződést köt az orvosokkal, az OEP-pel, valamint
megkéri az ÁNTSZ működési engedélyt.
3. A központi ügyelethez szükséges minimum feltételeket a Társulás, a kelebiai telephely felújítása,
akadálymentesítése vonatkozásában Kelebia Község Önkormányzata biztosítja a 60/2003. (X.20.)

ESzCsM rendeletben foglaltak szerint.
196/2009. Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas város Gyermek és Ifjúsági
Koncepciójának intézkedési terve végrehajtásáról szóló beszámolót. Megbízza az Ifjúsági, Sport és
Informatikai, valamint a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottságokat, hogy megfelelő
társadalmi nyilvánosság bevonásával vizsgálják felül a koncepciót és az intézkedési tervet, szükség
esetén kezdeményezzék annak módosítását, a költséghatékonysági szempontok és az önkormányzat
teherbíró képességének szem előtt tartásával.
197/2009. Kth.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre terjessze
elő a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló az 58/2004. (XII.22.)
rendelet 3.§-nak törlését.
198/2009. Kth.
1., A Képviselő-testületnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 13578. és 13671. számú
szerződései kamatfelárát a bank kezdeményezésére 2,00%-ra kell módosítania. A módosítás hatálya
2009. július 01-től 2010. június 30-ig szól. 2010. július 01-től a közbeszerzési eljárás
eredményeként megállapított eredeti kamatfelárak érvényesek ismét.
2., Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 13671. számú szerződés 10.1. pontja. A Szerződés
bármely fél részéről – a banknak a 10.3. pontban foglalt azonnali felmondási jogát nem érintve –
15 napos határidővel írásban felmondható.” szövegrész a szerződés módosítás szerint 2009. július
01-én hatályát veszti.
3., A továbbiakban a szerződés újbóli módosítására vonatkozó javaslatot bármely félnek 2010.
június 30. előtt, legkésőbb január 31-ig írásban kell jeleznie, hogy az esetleges módosítás a
költségvetési rendeletbe beépíthető legyen. Ezt követően minden évben legkésőbb január 31-ig
írásban kell a javaslatokat megtenni.
4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés módosítás
aláírására.
199/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –
Akadálymentesítés (DAOP-2009-4.3.1.)” című pályázati felhívására „Kiskunhalas, Kertvárosi
Általános Iskola akadálymentesítése” címmel pályázatot nyújtson be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok
megtételére, valamint a Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázat előkészítési költségeit szükség
szerint és folyamatosan biztosítja.
200/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező a kiskunhalasi Ba-É-1-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz vezeték építésére
vonatkozó 01006/24 hrsz. ingatlanokon elhelyezési szolgalmi jog alapítása és kártalanítási
megállapodás aláírására.
A kártalanítás összege 6.000. Ft.
201/2009. Kth.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntések szerint kívánja módosítani a
város településszerkezeti tervét:
1)1) A kiskunhalasi 5747 hrsz alatti ingatlan övezeti besorolását KG-re kívánja változtatni.
1)2) A Kiskunhalasi 3014 hrsz ingatlan környezetében, a Szász-Károly utca, Dong éri csatorna által
határolt területen, a 3031 hrsz-ú út épülő körforgalomhoz és épülő úthoz való csatolását biztosítani
kell. A változás keretében 3012/3 és 3015 hrsz.-ú ingatlanokat és az ehhez csatlakozó területeket
KG övezetbe kívánja sorolni.
202/2009. Kth.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendezési terv módosítási eljárások
költségeinek viselésére háromoldalú szerződést kössön azon kérelmezőkkel, akik érdekében az adott
módosítás történik. A szerződésben a költségviselő által meghatározott változásra irányuló
Képviselő-testületi döntésre kötelezettség nem vállalható, az Önkormányzat mindennemű fizetési
kötelezettségét ki kell zárni.
203/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Császártöltés 0206/6 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt
295/10000-ed tulajdonosi hányadát térítésmentesen Császártöltés Önkormányzatának tulajdonába
adja, amennyiben a tulajdonátadással kapcsolatos költségeket Császártöltés Önkormányzata fedezi.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
204/2009. Kth.
A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a 6307/1, 6307/2, 6308/2, 6308/1, 6310/2, 6313/2 és
6313/1 hrsz ingatlanokból a rendezési tervben közterületként jelölt területrészeket 800 Ft/m2 áron.
A telekmegosztással és ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. A
területszerzés fedezeteként a Főépítészi feladatok előirányzatai szolgálnak.
Amennyiben a területek tulajdonosaival fenti áron megegyezés nem jön létre, úgy a vételárat a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság jogosult felülvizsgálni.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a
polgármestert a szerződések aláírására.
205/2009. Kth.
A Képviselő-testület elfogadja Győrfi Sándor szobrászművész felajánlását az eddig megrendelt
szobor mellé két további szobor elkészítésre, egyben hozzájárul a három alakos szoborcsoport
felállításához.
206/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Városgazda Zrt. fejezze be a
Kiskunhalas, Ady Endre u. 3. szám alatti (3656 hrsz.) ingatlan megkezdett felújítását.
A képviselő-testület az elvégzendő munkák pénzügyi fedezetét bruttó 6.000 EFt összegben az
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor biztosítja.

