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-
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Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Sándorné
Győrffy Amália
László Mária
Orosz Jánosné
Mester Sándor
Simon István
Tóth József

jegyző
aljegyző
ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető
pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
költségvetési csoportvezető
humánpolitikai főosztályvezető
népjóléti osztályvezető
városfejlesztési osztályvezető

Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 26 fő képviselő közül
jelen van 21 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gép Károlyné és Halász Balázs képviselőket.
Ismerteti a Zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1./ Képviselő napirend előtti felszólalása.
Halász Balázs képviselő:
Az Állami Számvevőszék kórházi vizsgálati eredményének ismertetését kéri. Tudomása szerint
a vizsgálat befejeződött és a jelentés elkészült. Nem csak a kiskunhalasit, hanem az egész
ország területén közel 40 más intézményt is vizsgáltak az egészségügyi szakellátás
privatizációjáról.
A kiskunhalasi vizsgálati jegyzőkönyvet 2006 május 26-án írta alá az ÁSZ elnöke.
Megállapítása szerint: „…… a konzorciumi szerződés és a pályázat nem volt összhangban.
A pályázatban rögzített 2.6 milliárdot a fentiekben idézett tőke befektetési kézséget, a
konzorciumi szerződés nem tartalmazta. Konzorciumi pályázat benyújtása pusztán formai
kellékeként szerepelt, amit az önkormányzat nem vett figyelembe a szerződés megkötésekor.
A pályázatot véleményeztette az önkormányzat egy általa felkért jogi szakértővel, akinek több
megállapítása is volt. „
Ezek után a jogi szakértő megállapításaiból idézi az alábbiakat:
„ A konzorcium gyakorlati pályázója a HalasMed Kht és a HospInvest Kht nem rendelkezik
vagyonnal és árbevétellel. Megalakításuk óta érdemleges tevékenységet nem folytattak. A
pályázat nem nyilatkozik arról, hogy ha a HalasMed Kht beolvad a kórház Kht-ba, akkor a
HalasMed Kft és az önkormányzat által megkötött üzletrész átruházási szerződésnek mi lesz a
sorsa. „ Hogyan kerül vissza a kórház 20 év múlva az önkormányzat tulajdonába?
„ A konzorciumi szerződés elnagyolt, nem vállalnak garanciát pl. a befektetett értékek
biztosítására. A pályázati kiírásban az a megoldás amely ketté bontaná a működtetést a
vagyon kezelőtől, ellentétes. A Kórház Kht összes vagyonát a HospInvest Kht kapná meg,
amely megoldás eltér a kiírástól és az önkormányzat jelenlegi vagyonrendeletébe sem fér
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bele, hogy az átadott önkormányzati vagyont tovább adják használatra egy harmadik
személynek. „
Az önkormányzat a jog szakértője véleményét nem vette figyelembe. Érdemes odafigyelni a
részletes tájékoztató 3. pontja 5/b bekezdésére” …az üzletrész átruházás garanciális feltételei
között szerepeltette a visszavásárlási jog kikötését az eladó javára 5 évre, ami az üzleti és
adásvételi szerződésből kimaradt.”
Nyilvánvalóan erről tájékoztatást kapott Dr.Lampert Mónika belügyi-, és Dr.Rácz Jenő
egészségügyi miniszter úr is.
A Kórház Kht ügyvezetője vitatta ezt a megállapítást. Többek között arra hivatkozott, hogy a
szerződést módosították a helyszíni vizsgálat alatt és a hivatkozott szerződésmódosítást a
teljességi nyilatkozat ellenére nem bocsátották az ellenőrzés rendelkezésére.
Szeretné ha mindez megjelenne a helyi sajtóban, hogy tájékozódhassanak erről is a helyi
lakosok.
Dr. Várnai László polgármester:
Egy általános felülvizsgálatot tartott az ÁSZ, amelynek koncepciója a Kormány Programhoz
igazodott. A tőkebevonás lehetőségeit vizsgálták. A megállapítások nem róttak kötelezettséget
az önkormányzatra. A vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet megkapták ( Dr. Szabó Erika
országgyűlési képviselő rendelkezésükre bocsátotta ).
A bíróság e vonatkozásban a Népszabadság folyóiratot helyreigazításra kötelezte, minden
megállapításuk hibás volt amit nyilvánosságra hoztak. A bűntető eljárásban bűncselekmény
hiányában megszüntették az eljárást.
A Kiskunhalasi Kórház Kht-nél a beruházások megvalósultak. Mindent próbálnak megtenni
annak érdekében, hogy megmentség a helyi kórházat. A jelenlegi egészségügyi helyzetben
csak a sürgősségi betegellátás osztállyal rendelkező intézmények maradhatnak fenn, a többit
leminősítik.
Kis empátiát kér a FIDESZ-es képviselőktől, hogy továbbra is megmaradhasson a kórház
Kiskunhalason.
Dr. Kecskés István (ÜGYREND)képviselő:
Kérdezi, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabálya lehetőséget
nyújt bárkinek is, napirend előtti képviselői felszólalás utáni kommentárhoz?
Dr. Várnai László polgármester:
Az idézett szabályzat szerint:
„19/A § (4) bek: A napirend előtti felszólalásra maximum 3 perc időtartamban a
polgármester, illetőleg az ülés levezető elnöke vagy az általa kijelölt személy válaszolhat.”
2. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Fentieket követően ismerteti a napirendet, amit kiegészít az Esze Tamás lakótelepen
megépített lakások bérbeadásáról szóló előterjesztéssel.
A napirend elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 13:32:05
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76.92%
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Szavazott
Nem szavazott
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0
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76.92%
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

NA P I R E N D :
Tárgya:

Előadója:

1. Az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről
szóló rendelet-tervezet.

Dr. Várnai László
polgármester

2. Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályairól szóló
rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

3. A zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának szabályairól
szóló rendelet módosítása

Dr. Várnai László
polgármester

4. Szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

5. Települési egészségfejlesztési program c. pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

6. Beszámoló Kiskunhalas külkapcsolatairól 2002-2006.
év közötti időszakban.

Dr. Várnai László
polgármester

7. Az idegenforgalmat és a városmarketinget érintő kezdeményezések. Dr. Várnai László
polgármester
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8. Oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

9. Városi Könyvtár névfelvétele.

Dr. Várnai László
polgármester

10. Folyószámla hitelszerződés módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

11. Ingatlanok értékesítési árának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

12. Jókai utcai szeméttelep rekultivációs kiviteli terve
és annak felülvizsgálati dokumentációjához szükséges
20 %-os önkormányzati erő biztosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

13. Szegedi úti laktanyák zártkörű értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

14. Szilády Áron u. 11. fsz. 6. sz. alatti lakás megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

15. „Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány” területvásárlási
kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

16. Gömbszökőkút áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása.

Dr. Várnai László
polgármester

17. Esze Tamás lakótelepen megépített Önkormányzati
lakások bérbeadása és visszabérlése.

Dr. Várnai László
Polgármester

18. Interpellációs válaszadás

Dr. Várnai László
polgármester

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelettervezet.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Tóth Péter főépítész:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. módosítása szerint
2006. május 1-től a helyi önkormányzatok egyes építésügyi feladatinak ellátásához
tervtanácsot működtethet. Ebben az esetben a tervtanács szakmai véleménye nem hagyható
figyelmen kívül az építésügyi engedélyezés eljárása során.
Ettől a testülettől azt várják, hogy Kiskunhalas épített környezete kedvezőbb lesz és nem
engedélyeznek környezetbe nem illő épületeket.
A képviselő-testület rendelet alkotását követően készül el a tervtanács működésének részletes
szabályozása.
Kérdések
Hozzászólások
Saár László képviselő:
Nagy jelentőségű és igen fontos döntést hoznak a tervtanács megalakításával, mert a
városban több környezetbe nem illő épület van. Eddig nem volt felülvizsgáltra alkalmas
testület. A Műszaki Osztályt bírálta mindenki azért, pedig ők a jogszabályi feltételek meglétét
vizsgálják, szubjektív véleményüket nem érvényesíthetik. A Tervtanács ezentúl az osztály
munkáját segíti, amire nagy szükség van.
Dr. Horváth László képviselő:
Egyetért az elhangzottakkal. Sokszor volt tehetetlen a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztálya bizonyos rendellenességgel szemben. Örül a Tervtanács megalakításának és
támogatja azt.
Dr. Várnai László polgármester:
Segítette ezt a lehetőséget az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. módosítása, amely megadta a felhatalmazást az önkormányzatnak
a
rendeletalkotásra, valamint a tervtanács is kompetenciát kapott.
Más észrevétel nem lévén a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 2
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 26/2006. (VI.28)
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2006. (VI.28.)rendelete
az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
területrendezési, településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.
(IV.23.) FVM rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a település, települési környezet, illetve az épített
környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési, valamint építészeti- műszaki
tervek jóváhagyási eljárásában azok szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése
érdekében, valamint az építészeti- műszaki tervek hatósági eljárásaiban a hatályos
jogszabályok adta kereteken belül a jogszabályok összehangolt érvényre jutásának
ellenőrzése céljából Önkormányzati Tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) hoz létre és
működtet:
- a területrendezési, a településrendezési és az építészeti - műszaki Tervtanácsokról szóló
40/1999.(IV.23.) FVM rendelet
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 5.§ (5)
bekezdés
- jelen rendelet és a
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- Kiskunhalas Város Önkormányzat Tervtanácsa elnöke által megállapított Részletes
Működési Szabályzat szerint. A testület nem jogi személy.
(2) E rendelet 3.§ (2) bekezdésében felsorolt tervek készítői (tervezői, illetve tervezéssel
megbízott szervezetek vezetői) kötelesek kikérni a Tervtanács szakmai véleményét.
(3) A tervező köteles az engedélyezési tervdokumentáció benyújtásakor csatolni a
Tervtanács állásfoglalását, illetve amennyiben azzal nem ért egyet eltérő álláspontját
indokolni.
(4) A Tervtanács. illetékességi területe Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki.
A Tervtanács jogállása

2.§
(1) A Tervtanács szakmai véleményező testület, amelynek állásfoglalásai a
településrendezési tervek jóváhagyási, valamint jelentős építészeti – műszaki tervek hatósági
engedélyezési eljárásait segíti.
(2) A Tervtanács állásfoglalása nem érinti a terv elfogadására, jóváhagyására és
engedélyezésre jogosult szervek hatáskörét és döntési jogkörét, továbbá nem helyettesíti a
Miniszter és a területi főépítész – az Étv. 9.§-ának (6) bekezdésében rögzített – jogkörét.
A Tervtanács feladata

3. §
(1)A tervtanácsok feladata különösen
a) településrendezési eszköz hiánya vagy hiányos szabályozása esetén az illeszkedési
szabályok érvényesülésének elősegítése, továbbá
b) a települési környezet, a táj- és településkép,
c) a beépítési-, vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg, illetve
d) az építészeti örökség és az építészeti értékek (építészeti minőség)
külön jogszabály szerinti védelme, valamint
e) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének, magas
színvonalának külön jogszabály szerinti biztosítása, egyéb fontos építésügyi
(településrendezési, építészeti-műszaki, településképi, környezetalakítási, az akadálymentes
épített környezetalakítási stb.) célok érvényre juttatása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok érdekében jóváhagyás, illetve hatósági
engedélyezési eljárásra benyújtás előtt a Tervtanács az alábbi terveket köteles véleményezi:
a) A Város területrendezési-, településfejlesztési koncepcióit, területrendezési-,
településfejlesztési programokat, továbbá településszerkezeti és szabályozási terveket, illetve
azok módosításait.
b) A Város területét érintő közterület-környezetalakítási terveket.
c) A városképvédelmi területen belül és az országos kezelésű utak átmenő szakaszai mentén
megvalósítandó minden kiemelt építéshatósági jogkörbe tartozó tervet.
d) A város közigazgatási területén belül minden négy vagy annál több önálló rendeltetési
egységet tartalmazó épület tervét.
8

(3) E rendelet 3. § (2) bekezdés a-d) pontokban felsorolt tervek készítői (tervezői, illetve
tervezéssel megbízott szervezetek vezetői) kötelesek tervükről tervtanácsi állásfoglalást
kikérni.
(4) E rendelet 3. § (2) bekezdés a-d) pontokban fel nem sorolt tervek készítői és építtetői a
tervek véleményezését, illetve tervtanácsi konzultációt kezdeményezhetnek. Ezen beadványok
érdemi elbírálásáról az ülés napirendjének elfogadása keretében a tervtanács dönt.

A Tervtanács szervezete

4. §
(1) A Tervtanács elnökből, szakmai titkárból és 6 tagból áll, akik szavazati joggal bírnak.
(2)Az üléseken szavazati jog nélkül részt vesznek a szükség szerint felkért szakbírálók és az
eseti meghívottak.
(1)A Tervtanács elnöke Kiskunhalas Város Főépítésze, szakmai titkára a főépítész által
kijelölt, polgármesteri hivatali köztisztviselő. Az elnököt és a szakmai titkárt akadályoztatásuk
esetén a helyettesítési feladatokkal megbízott állandó tagok képviselhetik.
(2)A Tervtanács tagjaira a helyileg illetékes szakmai kamarák, a szakmai-társadalmi
szervezetek és a Tervtanács elnöke tesz javaslatot – az elismert szakmai tapasztalatokkal
rendelkező személyek közül. A tagokat a polgármester kéri fel 2 év időtartamra. A tagság több
alkalommal is meghosszabbítható.
(3)Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:
a.)polgármester
b.)Területi Főépítész
c.)Bács-Kiskun Megyei Főépítész
d.)Városfejlesztési Bizottság delegáltja
e.)Műszaki Osztály vezetője
(4)Tanácskozási joggal eseti meghívottak:
a) a terv felkért szakbírálója (opponens)
b.)védett terület vagy tárgy esetén a szakterület szerint illetékes szerv/szervezetek
képviselője
(5) Érintettként, hozzászólási joggal eseti meghívottak:
a) tervező
b) megbízó
A Tervtanács működése, tervbírálati eljárás

5. §
(1) A Tervtanács ülései nyilvánosak. A KTt. elnöke zárt ülést rendel el, amennyiben a
tervtanácson jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele ezt megszavazza.
(2) A Tervtanács díj-, és illetékmentesen jár el.
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(3) A Tervtanács határozatképes, ha az elnök, szakmai titkár, valamint a felkért tagok
legalább fele jelen van. A Tervtanács álláspontját szavazattöbbséggel alakítja ki.
Szavazategyenlősség esetén az elnök szavazata dönt. Nem rendelhető el a terv ismételt
megtárgyalása határozatképtelen tervtanácsi ülésre hivatkozással. Ilyen esetben a tervező
bemutatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.
(4) A Tervtanács munkáját az elnök irányítja, működéséért az elnök felelős.
(5) Nem lehet a Tervtanács üléseinek szavazati joggal rendelkező tagja a tervező, a tervező
munkatársa, a tervezővel azonos gazdasági társaságban lévő társasági részesedéssel
rendelkező tag, a terv megbízója, megbízó munkatársa, illetve jóváhagyásában érintett
személy, valamint a tervező közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) pontja). Az
összeférhetetlenséget a részvételre felkért tag a felkéréskor köteles bejelenteni.
(6) A Tervtanács az állásfoglalásra, vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól,
illetve hiánypótlás esetén, annak teljesítésétől számított - 30 napon belül megtárgyalja.
(7) A Tervtanácsra benyújtandó anyag tartalmát a Tervtanács titkárával előzetesen
egyeztetni kell. A Tervtanács csak az ennek alapján összeállított dokumentációt bírálja.
(8) Amennyiben a tervező vagy megbízottja jelen van, számukra a tervismertetés
lehetőségét, illetve a hozzászólásokra, kérdésekre a tervezői vélemény kifejtését az elnök
biztosítja.
(9) A Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait
írásban rögzíti és azt a tervezőnek, valamint a Tervtanácsra meghívottaknak az ülést követő 8
munkanapon belül megküldi.
A Tervtanács szakvéleménye

6. §
A Tervtanács a bemutatott tervek szakmai véleményezése során vizsgálja, hogy:
a) területfejlesztési koncepció, ill. program, valamint a közterületeket érintő rendezési
terv
- figyelembe veszi-e a terület- és településrendezésre, a környezetvédelemre, a
természetvédelemre, valamint az építészeti és kulturális örökség alakítására és
védelmére vonatkozó jogszabályokat, követelményeket,
- összhangban van-e a településrendezési tervekkel, a településfejlesztési koncepcióval,
- megfelel-e a rájuk vonatkozó szakmai-jogszabályi feltételeknek,
b) az építmény építészeti-műszaki terve
- megfelel-e az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményeinek,
- kielégíti-e a környezetbe illeszkedés, a beépítés, a rálátás és látványvédelem
követelményeit.
7. §
(1) A Tervtanács szakértőit és szakbírálóit szakértői díj illeti meg, melynek bruttó mértéke
a mindenkori köztisztviselői illetményalap 30%-a.
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(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tervtanács Működési Szabályzata
az irányadó, melyet az alakuló ülésen az elnök javaslatára a szavazati joggal rendelkezők
több mint felének szavazatával fogad el.
Záró rendelkezések

8. §
(1) E rendelet 2006. július 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése napját megelőzően benyújtott, illetve folyamatban levő, jogerős
határozattal el nem bírált ügyekben a rendelet nem alkalmazható.”
00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
Jogszabály módosításra hivatkozással készítette el a rendelet módosítását. Korábbi
szabályozás szerint ipari övezetben egyéb gazdasági épületet
lehetett építeni. Jelen
módosítás ezt a lehetőséget megszüntette. Annak érdekében, hogy a már meglévő
vállalkozásoknál ne kelljen tevékenységet váltani, illetve újabb vállalkozók is
betelepülhessenek az ipari területre, ezért a jelen módosító rendelet 3.§-a szerinti módosítás
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A további szakaszok az Helyi Építési Szabályzat alkalmazása során felmerülő kisebb
problémák rendezését tartalmazza.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 3
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 13:48:41

>236<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

73.08%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
7

100.00%

73.08%
0.00%
26.92%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 27/2006 (VI. 28)
rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2006.(VI.28.)
rendelete
a
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
többször módosított 8./2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
Kiskunhalas képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi
CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/
bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló – módosított – 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
OTÉK) 2. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve e rendelettel módosítja Kiskunhalas
helyi építési szabályzatát (HÉSZ).
1. §
A 9. § (1) bek. 1. pontjából törlődnek a 6396/1, 6396/3, 6396/5, 6396/6, 6396/9, 6396/13,
6397 hrsz megjelölésű ingatlanok. Ezen ingatlanokra az Önkormányzat elővásárlási joga
megszűnik.
2. §
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A 9. § (2) bekezdésben az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó határidő 15 napról 30
napra változik.
3. §
Az IG (ipari) terület helyi szabályozását tartalmazó 17. § (2) pontja az alábbiakra egészül ki:
(2) Az (1) szerinti kategórián kívül eső iparterületek az OTÉK 20. § szerinti „egyéb
ipari terület”-nek minősülnek. Ezen területeken ipari és gazdasági tevékenység céljára
szolgáló épületek helyezhetők el.
4. §
A 31. § (1) pontja az alábbira változik:
Az épület határoló falának 50 %-ával rá kell, hogy épüljön a telek építési helyének
építési vonallal jelzett határára. A homlokzati fal felületébe beszámítandó egy,
legfeljebb 1,80 m szélességű szabad nyílás.
5. §
A 33. § (3) bekezdése az alábbira módosul:
Építési telek kialakítása akkor engedélyezhető, ha minden új telek előtt legalább 7,0 m
széles, út művelési ágú terület van.
6. §
A 35. § (2) bekezdése b) pontja az alábbira változik:
b) Az a) pontban nem említett építési helyeken a jármű és gyalogosforgalomban részt
vevőket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, gépjárműtároló épületek
helyezhetőek el a következő szabályok betartásával:
ba) az építménymagasság nem haladhatja meg a 7,5 métert
bb) kerítés nem létesíthető
bc) az épület(ek) egységes megjelenése érdekében az egy építési helyen álló épületek
azonos anyaghasználattal létesüljenek
bd) műanyag nyílászáró, hullámpala tetőfedés tetőfedés nem alkalmazható
7. §
A 43. § (5) bek. g) pontjából kikerül a „nem műanyag betűelemekből álló” szövegrész.
8. §
A 44.§ g) pontjában a „direkt fénnyel rendelkező felirat” szövegrész helyére a „belülről
megvilágított, több betűt tartalmazó doboz” szöveg kerül.
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Záró rendelkezés
9. §.
Jelen rendelete kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indított ügyekben kell alkalmazni. A kihirdetés a helyben szokásos módon történik. A
kihirdetésről a polgármesteri hivatal jegyzője gondoskodik.”
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A zajvédelem és az üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az országgyűlés a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvénnyel új szabályozást alkotott,
amely 2006. június 01-én lépett hatályba. A törvény lehetőséget ad a képviselő-testületnek,
hogy a helyi sajátosságokat is figyelembe véve a kereskedelmi és vendéglátóegységeknek az
éjszakai nyitva tartását korlátozza a vendéglátó egységeknél.
Határozatban a jegyző engedélyezheti a későbbi nyitva tartást, ha azt a vendéglátó egység
melletti oldalon lakók közül legalább ketten támogatnak.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-módosítás elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 4
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 13:52:32
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0
0

100.00%
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Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
6

100.00%

76.92%
0.00%
23.08%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város
rendeletét az alábbiak szerint:

28/2006.(VI.28)

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2006(VI.28.) rendelete
a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának
helyi szabályairól szóló az 58/2004. (XII.22.) rendelet módosítása tárgyában
1.§
A rendelet preambuluma a rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabály bővülése miatt az
alábbiak szerint módosul :
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenntartása érdekébena helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 85. §-a,
valamint a 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörében
eljárva- az alábbi rendeletet alkotja.

2.§

A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul :
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3.§

(1)

A csendes övezetekben:
a) nem létesíthető a megengedett zajhatárértéket túllépő ipari tevékenység,
b) kereskedelmi egység 6.00 órától 22.00 óráig, diszkó, vendéglátó egység és a
hozzájuk tartozó terasz 6.00 órától - 22.00 óráig üzemeltethető,
c) a b.) szerinti eltérő nyitva tartást a jegyző engedélyezheti, amennyiben a
kereskedelmi vagy vendéglátó egység mellett 50 méteres körzetben lévő
lakóingatlanok tulajdonosai, bérlői legalább 80 %-a hozzájárul.

(2)

A hozzájárulást követően a környezet zavaró üzemeltetés megállapítása esetén a
jegyző a nyitvatartási időt az (1) b) pontjában meghatározottak szerint korlátozza. A
jegyző az erre vonatkozó határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet
nélkül rendeli el.
4.§

A 4.§ (7) és (8) pontja hatályát veszti.
5.§
A rendelet 2006. július 01. napján lép hatályba, a 2004. december 22. napját követően
kiadott 22 óra utáni nyitva tartási engedély hatályban marad.”
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló
rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Az új változatú előterjesztés tartalmában nem változott, csak az indokolást egészítették ki. A
fogalmak pontosítása, jogszabály változás követése illetve a helyi szabályozás kibővítése
képezi a módosított rendelet tartalmát.
A változások július 1-től lépnek hatályba. A módosítás során a rendszeres szociális segélyek
esetén az együttműködés szükségességét szabályozták. A közgyógyászati
ellátás
méltányossági elbírálását módosították, és a jogkör gyakorlóját is a törvényi változás szerint
módosították.
Az önkormányzati támogatás összege is változik, amire előzetes számítások szerint 6.7 millió
Ft keret kiegészítést kap az önkormányzat.
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Kérdések
Halász Balázs képviselő:
A központi forrás mindig utólag érkezik meg, annak ellenére, hogy előre kell kifizetni a
hozzájárulást. Van lehetőség a várhatóan jelentkező problémák enyhítésre?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Törvényi szabályozás hátrányosan érinti a jogosultakat és az önkormányzat költségvetését is.
12.000 F/fő keret elég lesz? Történt felmérés erre vonatkozóan?
Simon István népjóléti osztályvezető:
Egy évre adják ki a közgyógyászati ellátáshoz szükséges igazolványokat. Aki három hónappal
a lejárat előtt megkeresi az osztályt, az orvos által igazoltak szerint emelhető a keret.
Éves keretet állapít meg a MEP, amit negyed évenként használhat fel azt az érintett személy.
Amennyiben nem elég az összeg, több támogatást nem tud az önkormányzat biztosítani.
Most az adott betegség gyógyításához a legoptimálisabb hatóanyagú gyógyszert ( a
legolcsóbbat), írják fel az orvosok. Ha nem ezt kéri a beteg, akkor a gyógyszer árkülönbözetét
a félnek kell fizetnie. A jogosult átviheti ezt a keretet másik negyed évre és év végén kell az
elszámolást értékelni.
Feltételezhetően nem mindenkinek lesz 12.000 Ft-os havi igénye és biztosan lesz akinek
többre lesz szüksége.
Hozzászólások
Gép Károlyné képviselő:
A módosítás egyik eleme a közgyógyászati ellátási igazolvány kiadása. Kéri, hogy a
köztisztviselők vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosokkal, hogy kinek milyen gyógyszert
írjanak fel. Partnerek lesznek ebben a háziorvosok. Egy közös megbeszélés segítené a munkát
ahol a gyógyszerészek is részt vehetnének.
Most csak a méltányossági alapon adható közgyógyászati ellátásról beszélnek. Lakosság nem
jár rosszabbul a törvényi változás szerint. Az egyén felelősségét akarják fokozni. Mindenki az
egyéni sorsáért tegye meg azokat a lépéseket, ami pozitív irányba hozhat változást. Ebben a
családsegítő központnak is részt kell vállalnia.
Halász Balázs képviselő:
Háziorvosokat ne kiskorúsítsák, ők tudják egyeztetés nélkül is, hogy milyen hatóanyagú
orvosságot írhatnak fel a betegnek.
A jogszabály által előírt gyógyszerkeret nem lesz minden igénylőnél 12.000 Ft. Véleménye
szerint ez az összeg 7-8000 Ft körül alakul majd.
Az éves keret a gyógyszertárban nyomon követhető minden igényjogosult számára, ami nem
léphető túl. A keretösszeg kimerítését követően a betegnek teljes értéken ki kell fizetnie a
gyógyszerét.
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A közgyógyászati ellátásban részesülőnek együtt kell működnie a háziorvossal-, jogszabályi
előírás szerint. Az indokolatlan gyógyszer igénylés árát a jegyzőnek vissza kell fizettetnie a
beteggel , majd az összeget a MEP-nek vissza kell utalnia. Ennek gyakorlati alkalmazására
kíváncsi lesz.
Dr. Nagy András képviselő:
A gyógyszerárak állandóan emelkednek. Az árakban van különbség, de a hatóanyag
tartalomban is. Példaként említi a magas vérnyomás gyógyítását, amit lehet 800 Ft-os és
6.000 Ft-os gyógyszerrel is orvosolni. A két gyógyszer nem ugyan az, csak hasonló. Ezért
nehéz megítélni, hogy a személyenkénti 12.000 Ft–os keret mire lesz elég.
Az életkori és egészségügyi mutatók nagyon rosszak Magyarországon. 15-20 évvel
kevesebbet élnek Magyarországon az emberek mint a fejlett országokban. A rossz
életkörülmények miatt egyre több a hajléktalan, akik között régen elmúlt betegségek ütik fel
újból a fejüket pl. a TBC.
További probléma, hogy 7 új végzett orvos közül 1 marad Magyarországon. Nővérek körében
is hasonló a helyzet. Van olyan megyei kórház, ahol mindössze 5 nővér maradt.
Valami megoldást kell találni, mert ha ez így halad tovább, beláthatatlanokká válnak a
problémák.
Gép Károlyné képviselő:
Hangsúlyozza, hogy méltányos juttatásról beszélnek most. Alanyi jogon kapott igazolványt
továbbra is megkapják az állampolgárok. Az orvosoknak partnerságot kell vállalniuk a
közgyógyászati ellátásban.
Simon István népjóléti osztályvezető:
A MEP-el már tartottak közös megbeszélést a keret felhasználásáról.
Egy évre adják a keretet. Negyed éves keret felhasználása egy hónap alatt is biztosított, de a
továbbiakat magának kell finanszíroznia a betegnek a gyógyszer ellátását.
Laikusként sokszor találkozik olyan gyógyszer megjelöléssel az ellátás során, amely nem a
gyógyítást segíti. Ezért is kérik az orvosok segítségét, hogy a jogosulatlanok kiszűrhetők
legyenek a rendszerből .
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 5
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 29/2006(VI.28) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
29 /2006.(VI.28.)
rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1. §
(1) A rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pont bc) alpont helyébe az alábbi szöveg lép:
bc)

méltányos közgyógyellátás

(2) A rendelet 3.§ (3) bekezdés a) pont rendelkezéséből az alábbi szövegrész törlődik:
a)

(...) a 3.§ (2) bekezdés b) pont bc) pontja (…)

(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
c) a rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pont aa), ab), ad) pontjai, valamint a 3.§ (2)
bekezdés b) pont bb) pontja, valamint a bc) pontja tekintetében a települési
önkormányzat jegyzője gyakorolja.
(4) A rendelet 3.§ (11) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
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(11)

(…) E kérelmet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
kell benyújtani.
2. §

A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3)

Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az
anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a
vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
3.§

A rendelet 6.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A polgármester a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
szociális ellátás visszafizetését méltányosságból részben vagy egészben
elengedheti, illetve részletekben történő visszafizetését engedélyezheti, ha a
támogatás visszafizetésére kötelezett személy:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg és a családjában
három vagy több kiskorút nevel, vagy - a gyermekek számára tekintet
nélkül - tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, illetve
b) létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének fennállása, illetve a
család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós
keresőképtelensége miatt - a támogatás visszafizetése súlyosan
veszélyezteti.
4.§
(1) A rendelet 10.§ (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
(4) (…) A 2005. évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség
összegének meghatározásánál a Sztv. 38.§ (3) bekezdésben foglaltakat kell
figyelembe venni.
(2) A rendelet 10.§ (8) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
(c) a rendelet 10.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek kizárják a
támogatásból.
5. §
(1) A rendelet 9.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(7)

Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély
folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, a
segély összegét hat hónap időtartamig 75 %-os mértékben kell folyósítani.

(2) A rendelet 9.§ (8) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
(3) A rendelet 9.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
(9)

Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a segélyben
részesülő személy:
a)
a beilleszkedést segítő program megvalósulását akadályozza,
b)
a számára felajánlott munkát visszautasítja,
c)
a körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett
változást a pénzellátást folyósító szervnél, illetve az
együttműködésre kijelölt intézménynél nem jelenti be.
6. §

A rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(14)

A Jegyző közgyógyellátási igazolványt állít ki azon személy részére, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem
haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás (gyógyszer) költségének
mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.
7. §

A rendelet 24.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)

A Nefelejcs Szakosított Otthon az intézményi jogviszonyban álló személy
intézményen belüli foglalkoztatása céljából - az intézmény alapdokumentumai
és a megyei szociális és gyámhivatal által kiadott engedély alapján - az ellátott
képességeinek, korának, mentális és fizikai állapotának megfelelő munkarehabilitációt vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosít.
8. §

(1) E rendelet 1.§ (1) –(3) bekezdései, az 5-6.§-ai – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 2006. július 1. napján lépnek hatályba.
(2) E rendelet 1.§ (4) bekezdése, a 2-4.§-ai, valamint a 7.§-a a kihirdetés napján lép
hatályba.”
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Települési egészségfejlesztési program c. pályázat benyújtása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kristóf Sándorné aljegyző:
A város lakosságának egészség megőrzését szolgáló pályázat benyújtására nyílt lehetősége az
önkormányzatnak. Ehhez csatolni kell a képviselő-testületnek azon nyilatkozatát, hogy
sikeres pályázat esetén a 20% önerőt biztosítja. Pályázaton maximum 2 millió nyerhető meg,
melyet a város lakosságának teljes körét érintő egészség megőrző feladataira fordítható.
Kérdések
Dr. Horváth László képviselő:
Milyen mentális problémák a legjellemzőbbek ebben a városban ?
A pályázaton nyerhető összegből fordítható a megelőzésére is?
Dr. Kecskés István képviselő:
A pályázaton nyerhető összeg legnagyobb része az orvosi felvilágosító tájékoztatók
támogatására, illetve kedvezményes szolgáltatások igénybevételére fordítható.
Már a terembérlet kifizetésének támogatása is sokat jelentene, hiszen az orvosok általában
térítési díj nélkül tartanak előadásokat. Ezért is támogatják a pályázat benyújtását.
A mentális problémák ismeretterjesztő előadásokon keresztül is kezelhető. A klubokba járó
betegek ezeket az előadásokat nagy örömmel fogadják.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a pályázat benyújtásnak támogatását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 6
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139/2006.Kth
Települési egészségfejlesztési
program c. pályázat benyújtása
Határozat
1)/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Települési és kistérségi
egészségfejlesztési program” címmel pályázatot nyújt be az Egészségügyi
Minisztériumhoz vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából. A 20 % önrészt az
önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítja.
2.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kiskunhalas Város
Polgármesteri Hivatala „ Munkahelyi egészségfejlesztési programok” címmel
pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztériumhoz vissza nem térítendő támogatás
elnyerése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló
időszakban.

Kiskunhalas külkapcsolatairól 2002-2006 év közötti

23

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Bevezetőjében elmondja, hogy csak azokat a kapcsolatokat tudták elemezni, ahol érvényes
partnervárosi kapcsolatuk van. Sztríj, Beregszász és Szabadkával nincs még érvényes
szerződésük, ezért hiányzik a beszámolóból.
A mellékletben bemutatták azokat az eseményeket, amelyek vagy közvetlenül az önkormányzat
közreműködésével vagy annak szervezésében valósultak meg.
Kérdések
Dr. Horváth László képviselő:
Az Európa Tanács következő kitüntetési fokozata az „Európa Város” díj. Annak érdekében
dolgoznak, hogy a város minél hamarabb kiérdemelhesse ezt a kitüntető díjat. Milyen
kritériuma van ennek?
Megítélése szerint nagyon keveset foglalkoznak a Hódmezővásárhelyi testvérvárosi
kapcsolatok ápolásával. Miért?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az Európa Város díj kritériuma egy önértékelés. Be kell mutatni azokat az együttműködési
kapcsolatokat, amelyek az előző díj elnyerése óta történtek.
Az előterjesztés sem csak a protokolláris és ünnepnapi együttműködést tartalmazza, hanem pl.
a sepsiszentgyörgyi üzletember találkozót, vagy a szociális bizottságok Magyarkanizsával
történő együttműködési tervét, vagy az oktatási intézményvezetők tapasztalatcseréjét.
Hódmezővásárhely vezetőit is hívják a rendezvényekre, kik hivatalos delegációval
képviseltették is magukat.
A vásárhelyi őszi tárlatra kismesterségek képviselőit vitték magukkal, a helyszínen bemutatták
a Halasi Csipke készítését. A reformkonyha bemutatón is részt vettek, tehát a kapcsolat
megvan.
Csáki László képviselő:
A partnervárosi kapcsolatokat egyre inkább gazdasági kapcsolatok kialakítása jellemzi.
A kultúra és sport területén az intézmények nagy szerepet vállalnak. Ma már a gazdaság
szereplőin van a sor.
Halász Balázs képviselő:
A kapcsolatok egyre jobban fejlődnek. Szociális Bizottságok programot cseréltek és a Városi
intézmények és civil szervezetek is részt vehetnek a csere kapcsolatban.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
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A testvérvárosok között több szintű kapcsolatfelvétel történt már. Több éves múltra vezethető
vissza pl. az üzletemberek közötti együttműködés is. Jó úton haladnak. Az „Európa Város”
díj elnyerése esetén ezt már az Európai UNIÓ Tanácsa is hasonlóképpen ítéli majd meg,
remélhetően.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az „Európa Város” díj csak egy van az országban, Szegeden. Ehhez szükséges feltételekkel
a városunk is rendelkezik.
Szoros kapcsolata van Bács-Kiskun megyének Villingen járással. A közigazgatási reform
következtében a megyei közgyűlés sorsa bizonytalan, ezért felmerült a Schwarzwald
kapcsolat átvétele. Már a lovasnapok alkalmával 40 fős delegációt fogadott a város innen.
Három város jelentkezett partnervárosi kapcsolat kiépítésére: St. Georgen ( a Szokratesz
Iskolai Körnek már van vele kapcsolata), Donaessiengen ( a kiskunhalasihoz hasonló
díjugrató versenyeket rendeznek ) és Villingen a járási székhely.
Tárgyalásokat fognak kezdeményezni és eredményes döntés esetén a képviselő-testület elé
terjesztik a megállapodás tervezetet.
Törekszenek arra, hogy a hasznos kapcsolatokat ápolják.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 14:42:24
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140/2006.Kth
Beszámoló Kiskunhalas külkapcsolatairól
2002-2006 év közötti időszakban
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas külkapcsolatairól szóló
beszámolót. Megerősíti azt a szándékot, hogy az európai gondolkodásmód szélesítése által és

a szükséges feltételek biztosításával tovább mélyüljenek és erősödjenek hivatalos
partnervárosainkkal és a baráti településekkel a kapcsolatok. A Képviselő-testület
támogatja, hogy Kiskunhalas város pályázatot nyújtson be az Európa Tanács
legmagasabb kitüntetési fokozata, az Európa Város Díj elnyerésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Juhász Gábor főtanácsos
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Idegenforgalmat és a városmarketinget érintő kezdeményezések.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Több kezdeményezés van. Javasolja, hogy megjelenési formát adjanak a városháza
tűztornyának, amit emléktárgyakon felhasználhatnának. Annak érdekében, hogy méltó módon
alkalmazzák felhasználását, levédetését javasolja.
Dr. Várnai László polgármester:
A javaslat beépíthető a Városi címerről és zászlóról valamint annak használatáról szóló
önkormányzati rendeletbe.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 8
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141/2006.Kth
Idegenforgalmat és a városmarketinget
érintő kezdeményezések
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a „Halasi kártya” bevezetési
lehetőségének kidolgozását, mely a helyben lakó lakosok számára egy hosszabb
periódusban, az idelátogató turisták számára egy rövidebb időre lehetővé teszi egyes
kedvezmények igénybevételét. A bevezetésre vonatkozó konkrét javaslatot 2006.
december 31-ig tárgyalja meg a Képviselő-testület.
2. A Képviselő-testület indítványozza, hogy a Boróka Civil Házban kerüljön kialakításra
egy non-profit „HalasInform” Iroda. A működtetésének feltételeit az önkormányzat az
idegenforgalomban érintettek bevonásával a Civil Alap Közalapítványon keresztül
teremti meg. Ennek érdekében a Képviselő-testület a Civil Alap Közalapítvánnyal
kötött 209-1/2003.Kth határozata alapján 2003. október 1-2007. június 30-ig érvényes
Közművelődési megállapodást (a megállapodás IV. fejezet 1. pontja alapján)
módosítja. Ennek értelmében az I. fejezet „Szerződés tárgya” c. rész kiegészül egy 7.
ponttal, mely szerint „Szabad kapacitása terhére, közművelődési feladatának
részeként, információkat szolgáltat a város gyermek ifjúsági és felnőtt lakosságának,
illetve a városba érkező érdeklődőknek a szabadidő hasznos eltöltése, a város
kulturális, népművészeti, természeti, épített, tárgyi és gasztronómiai értékeinek
megismertetése érdekében, illetve rekreációs-, turisztikai- és nem hivatásos sporttevékenység gyakorlása céljából. Igény, vagy felkérés esetén közreműködik azok
megszervezésben. A szolgáltatást a Boróka Civil Ház egy részének HalasInform néven
kialakított irodahelyiségében biztosítja.”
3. Kiskunhalas, a „Szőlő és bor nemzetközi városaként”, és mint a Magyar
Bortelepülések Szövetségének tagja minden évben kiválasztja az „Év halasi borát”,
mely külön palackozva, feliratozva, reprezentációs ajándékként, városi fogadások,
rendezvények kínálataként egy évig képviseli a helyi kert, szőlő és borkultúrát. A
szakmai háttér kidolgozására a Képviselő-testület felkéri a halasi Cultores Moris
Redemptionis borrendet, mellyel közösen 2006. december 31-ig elkészíti az „Év halasi
borának” kiválasztási rendjét..

27

4. 2006-tól, az építés 100. évfordulója alkalmából a Képviselő-testület a „szecessziós
városháza” épületét (Hősök tere 1.), annak jellegzetes elemeit, mint a városkép egy
meghatározó elemét Kiskunhalas egyik hivatalos szimbólumává, jelképévé nyilvánítja,
marketing tevékenysége során kiemelt elemeként alkalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Juhász Gábor főtanácsos
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Hozzászólások
Kérdések
Dr. Horváth László képviselő:
Nincs vagy kevés a fejlesztő pedagógusok száma?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az elmúlt évben azt kezdeményezték, hogy minden intézményben az alapító okirat
tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának lehetőségét.
Akkor úgy látták, hogy a feltételek erre megfelelnek, mert fejlesztő pedagógus minden
iskolában van. Időközben az Országos Szakfelügyelet felülvizsgálata ezt a szbályozást, és két
területen jelentős előírás változást alkalmazott, amelynek az iskolák nem tudnak megfelelni.
Fejlesztő pedagógiai oktatást tanítói oklevéllel, pedagógiai végzettséggel lehet folytatni,
viszont sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását valamilyen gyógypedagógiai
intézményben szerzett diplomával. Ez a felsorolt négy intézményben nem áll rendelkezésre.
Ehhez külön foglalkoztatói egységet kell biztosítani megfelelő felszereléssel, ami szintén nem
áll rendelkezésre azokban az iskolákban, ahol ez a foglalkozási mód kikerült az alapító
okiratból.
Erre valóban emelt normatívát lehet igényelni, ezért célszerű rendezni ennek a hátterét.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 14:49:19
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142/2006.Kth
BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítását
2006. július 1-jei hatállyal 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:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

2. Székhelye:

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

3. Rövid neve:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

4. Rövidített neve:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

5. Tagintézménye:

Bajza Utcai Óvoda, Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2.

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény
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8. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

9. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális gyermeklétszám:

óvodai férőhely: 326 fő
bölcsődei férőhely: 20 fő
Kuruc Téri Óvoda 250 óvodai és 10 bölcsődei férőhely
Bajza Utcai Óvoda 76 óvodai és 10 bölcsődei férőhely

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében felkészíteni a
gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80111-5).
• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80112-6)
•

Német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80591-5)

•

Cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80591-5)

•

Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám: 85321-3)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
Szakfeladatszám: 80111-5)
•

felzárkóztató

oktatás

(TEÁOR

szám:

80.10,

Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám: 75195-4)

Kiegészítő tevékenysége:
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1 )
• Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. 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.
17. 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.
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18. 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.
19. 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 314/2005. Kth. sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Varga Margit óvodavezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
143/2006.Kth
NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának
módosítását 2006. július 1-jei hatállyal 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:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

2. Székhelye:

Kiskunhalas Ady E. u. 4.

3. Rövid neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

4. Rövidített neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

5. Tagintézményei:

Magyar Utcai Óvoda Kiskunhalas Magyar u. 16.
Átlós Utcai Óvoda Kiskunhalas Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Óvoda Kiskunhalas Szilády Á. u. 12.

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény

8. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
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9. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális gyermeklétszám:

óvodai férőhely 214 fő
bölcsődei férőhely 10 fő
Ady Endre Utcai Óvoda
Magyar Utcai Óvoda
Szilády Áron Utcai Óvoda
férőhely
Átlós Utcai Óvoda

75 óvodai férőhely
47 óvodai férőhely
52 óvodai és 10 bölcsődei
50 óvodai férőhely

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében felkészíteni a
gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80111-5)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 85.32.04, Szakfeladatszám: 85321-3)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
Szakfeladatszám: 80111-5)

felzárkóztató

oktatás

(TEÁOR

szám:

80.10,

Kiegészítő tevékenysége:
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1 )
• Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. 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.
17. 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.
18. 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.
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19. 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 315/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Ácsné Fehér Klára óvodavezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
144/2006.Kth
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának módosítását 2006.
július 1-jei hatállyal 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:

Százszorszép Óvodák

2. Székhelye:

Kiskunhalas Vasút u. 2.

3. Rövidített neve:

Százszorszép Óvodák

4. Tagintézményei:

Lomb Utcai Óvoda Kiskunhalas Lomb u. 5.
Felsővárosi Óvoda Kiskunhalas Szabadság tér 3.

5. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Típusa:

Óvoda

7. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

8. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

9. Maximális gyermeklétszám:

267 fő
Vasút Utcai Óvoda
Lomb Utcai Óvoda

33

67 óvodai férőhely
75 óvodai férőhely

Felsővárosi Óvoda

125 óvodai férőhely

10. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében
felkészíteni a gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80111-5)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5)
Kiegészítő tevékenysége:
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)
• Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)
11. 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.
12. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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 316/2005. Kth. számú határozatát.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Nyerges Pálné óvodavezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
145/2006.Kth
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Alapító Okirat
módosítása
Határozat

A Képviselő-testület az ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJA alapító okiratának módosítását 2006. július 1-jei hatállyal 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 1984-ben létesített Általános Művelődési Központ Általános
Iskolája alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Általános Művelődési Központ Általános Iskolája

2. Székhelye:

Kiskunhalas Kossuth u. 23.

3. Rövid neve:

ÁMK Általános Iskolája

4. Rövidített neve:

ÁMK

5. Intézményegységei:

8 évfolyammal rendelkező általános iskola
1000 m2 küzdőterű sportcsarnok

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

általános művelődési központ

8. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

9. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális tanulólétszám:

428 fő

11. Munkarend:

nappali

12. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

13. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
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5-8. évf. 240 tanuló
összesen 448 tanuló
14. Tevékenysége, szakfeladatai:
Az Általános Művelődési Központ Általános Iskolája nevelési-oktatási és sport intézmény.
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 805113)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Sportintézmények,
sportlétesítmények
Szakfeladatszám: 92401-4)

működtetése

(TEÁOR

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

szám:

92.61,

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Máshová nem sorolt sporttevékenység (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92602-9)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

15. 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.
16. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4802/2 hrsz-ú 11719
m2 ingatlan a rajta található 5010 m2 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 intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
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akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 317/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Kovács Dóra igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
146/2006.Kth
FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁN ISKOLA
Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 2006. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1 Intézmény neve:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1.

3. Rövidített neve:

Fazekas Általános Iskola

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali
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9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 240 tanuló
összesen 448 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

•

Általános iskolai napköziotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)

• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. 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.

16. Vállakozási 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.
17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
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Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
18. 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 318/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Czirok Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
147/2006.Kth
FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 2006. július 1-jei hatállyal 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:

Felsővárosi Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Szabadság tér 6.

3. Rövidített neve:

Felsővárosi Általános Iskola

4. Típusa:

általános iskola

5. Telephelye:

Kiskunhalas Szabadság tér 5.

6. Tagozata:

felnőttoktatás

7. Tagintézménye:

Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola 5-8. évfolyamon

8. Tagintézmény székhelye:

Pirtó, Rákóczi u. 2.

9. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

10. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
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Pirtói

Tagintézménye

Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas - Pirtó Mikrotérségi Oktatási Társulás
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
a társulási szerződésben foglaltak alapján
11. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján

12. Munkarend:

nappali
levelező

13. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

14. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 312 tanuló
5-8. évf. 450 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 5-8. évf. 60 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő
összesen 762 tanuló

15. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 805113)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• A német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80123-6)

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
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•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63,Szakfeladatszám: 52691-5)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 80.10 Szakfeladatszám: 930932)

16. 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.
17. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. 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 5-8 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.
20. 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.
21. 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.
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város ill. 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 a319/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Kerekes Katalin igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
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148/2006.Kth
Kertvárosi Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 2006. július 1-jei hatállyal 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:

Kertvárosi Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Nyírfa u. 23.

3. Rövidített neve:

Kertvárosi Ált. Isk.

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 240 tanuló
összesen 448 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 805113)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)
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•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
•

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
• 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás
alapján
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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 320/2005. Kth. számú határozatát.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Muntyán Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
149/2006.Kth
SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS IKOLA
Alapító Okirat módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását 2006. július 1-jei hatállyal 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:

Szűts József Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Köztársaság u. 9.

3. Rövidített neve:

Szűts J. Ált. Iskola

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános Iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 360 tanuló
összesen 594 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
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• Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A
tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 805113)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése,
koordinálása.
•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
Kiegészítő tevékenysége
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

• Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám:
80541-0 –Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. 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.
16. 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.
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17. 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.
18. 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 321/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Dr. Várnai Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

150/2006.Kth
BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM
Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának módosítását 2006.
július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
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:

Bibó István Gimnázium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Szász Károly u. 21.

3. Rövidített neve:

Bibó-gimnázium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

gimnázium
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6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Tagozata:

felnőttoktatás

9. Munkarend:

nappali
esti

10. Évfolyamok száma:

7-12. (6 évfolyam
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. 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: 80.21, Szakfeladatszám:
80214-4)
•

Gimnáziumi felnőttoktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80216-6)

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

Kiegészítő tevékenység:
•

Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. 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.
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17. 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.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti
feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 322/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Pintér András igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
151/2006.Kth
II. RÁKÓCZI FERENC MG. KG. INF.
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását
2006. július 1-jei hatállyal 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:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Kossuth Lajos u.39.

3. Rövid neve:

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium

4. Rövidített neve:

II. Rákóczi F. Szki. és Koll.
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5. Tagintézménye:

Kollégium Kiskunhalas Majsai u. 2.

6. Telephelyei:

Tanműhely Kiskunhalas Majsai u. 2.
Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas Bokréta u. 1.
Csillagvizsgáló Kiskunhalas Kossuth u. 43.

7. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

8. Típusa:

közös igazgatású közoktatási intézmény

9. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

10. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

11. Munkarend:

nappali

12. Évfolyamok száma:

9– 12. (4 évf.)
13– 14. (2 évf.)

13. Maximális tanulólétszám:

9– 12. évf. 420 fő
13– 14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégium: 50 fő

14. Költségvetési törzsszáma:

338877

15. Szakágazati számjel:

80221

16. Tevékenysége, szakfeladatai:
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal, a középiskola
befejezését követően szakképzési évfolyamokkal és kollégiummal működő nevelési-oktatási
intézmény. A tanulók részére kollégiumi, tanulószobai és diákétkeztetési ellátást nyújt.
Alaptevékenysége:
• Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai nevelés, oktatás
(TEÁOR szám: 80.21, Szakfeladatszám: 80217-7)
• Nappali rendszerű, szakképesítést megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (TEÁOR szám:
80.22, Szakfeladatszám: 80224-1)
• Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés (TEÁOR szám: 80.22, Szakfeladatszám:
80224-1)
• Nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80512-4)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám:
55131-5)
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 80.42,
Szakfeladatszám: 80401-7)
• Iskolarendszeren kívüli
Szakfeladatszám: 80402-8)

szakmai

oktatás,
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vizsgáztatás

(TEÁOR

szám:

80.42,

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, 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

Kiegészítő tevékenysége:
•

Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55233-4)

•

Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-19)

• Szakmai tevékenységet irányító kisegítő szolg. (TEÁOR szám: 74.84, Szakfeladatszám:
75177-9)
•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 92.52, Szakfeladatszám: 930932)
•

Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladat szám: 55141-4)

17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
18. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. 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.
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.
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23. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 323/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Klein Imre igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
152/2006.Kth
BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM
Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását 2006.
július 1-jei hatállyal 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:

Bernáth Lajos Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Bajza u. 1/a.

3. Rövidített neve:

Bernáth Lajos Kollégium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

kollégium

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Maximális gyermeklétszám:

216 fő

9. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi,
externátusi elhelyezése (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80512-4)
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• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám:
55131-5)
• Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80513-5)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám: 55132-6)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

Kiegészítő tevékenysége:
•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55233-4)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

10. 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.
11. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
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A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 324/2005. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Gregó Sándor igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi Könyvtár névfelvétele.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az emléktábla méretének megállapítását kéri most figyelmen kívül hagyni. Elfogadása esetén
az engedélyeztetés során ismét foglalkoznak azzal is.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Horváth László képviselő:
Egyetértését fejezi ki azzal a megjegyzéssel, hogy Martonosi Pál igazgatósága idején főleg a
külterületi könyvellátás volt igen jelentős és filmvetítésekkel, előadásokkal rendszeresen
kereste meg ezt a területet.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Együtt dolgozott Martonosi úrral. Öröm számára az elnevezés kezdeményezése. Egyetért vele.
Bejelenti, hogy egy baráti társaság gyűjtést kezdeményez, márvány táblán bronz betűkkel
készített emléktábla biztosítása érdekében. Így méltó körülmények között lehet az intézmény
falán jelezni a névadó személyiségének emlékét.
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Horváth Etelka képviselő:
Martonosi Pál első munkahelyének igazgatója volt, így személyes indíttatásból teszi meg
hozzászólását.
Más korban, művelődéspolitikai környezetben lett Martonosi Pál a könyvtár igazgatója.
1949- ben az állami politikai szintjén
a nehéz körülmények között élő népréteg
felzárkóztatása volt a cél.
Ennek felkarolója és elkötelezett híve volt. Pályája során mindig fontosnak tekintette a vidéki
könyvtárak fejlesztését, segítését.
Szakmai munkájának jelentősége jóval túl nőtt a város határain. A szakmában is egyre
kevesebben vannak, akik személyesen ismerték. Most még a volt munkatársai tudnak
megemlékezni méltóképpen személyéről, akik a szakmát is tőle tanulhatták meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 14:56:15

>243<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

73.08%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
7

100.00%

73.08%
0.00%
26.92%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

153/2006.Kth
Városi Könyvtár névfelvétele
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Városi Könyvtár felvegye
Martonosi Pál volt könyvtárigazgató nevét,
valamint a Martonosi Pál emlékét megörökítő emléktábla intézmény falán történő
elhelyezését.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula könyvtárigazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Folyószámla hitelszerződés módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 14:57:48

>244<
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Szav%
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Igen
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16
3
0

84.21%
15.79%
0.00%

61.54%
11.54%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
7

100.00%

73.08%
0.00%
26.92%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%
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154/2006.Kth
Folyószámla hitelszerződés módosítása
Határozat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 43/2006. Kth.sz. határozatának 1. pontjában
elfogadott 200.000 eFt összegű folyószámla hitelszerződését 300.000 eFt-ra megemeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
OTP Bank Rt.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ingatlanok értékesítési árának módosítás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Érdeklődik, hogy a -8% érték hogyan alakult ki?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A mindenáron történő értékesítési szándék szükségességét kérdőjelezi meg. Megfontolás
tárgyává javasolja tenni a bérleti hasznosítást, hogy minél tovább maradjanak meg az
értékek az önkormányzat tulajdonában.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az ingatlanértékesítés alapja az
értékbecsült ár. A piac mozgását figyelembe véve írja le az értékbecslő véleménét. A 8-10-12
%-os árengedményt a Településfejlesztési Önkormányzati Vagyonkezelő Kft
gyakorlati
példákra támaszkodva alakította ki.
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Hozzászólások
Saár László képviselő:
A pénzügyi Költségvetési és a Gazdasági Bizottság a –8%-al egy alkalmazható értékhatárt
jelölt meg. A vagyonkezelő ezen az értéken belül mozoghat. Nem kell minden esetben ekkora
engedményt tennie.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
képviselő-testületnek, a pénzügyi költségvetési-, és a gazdasági bizottság kiegészítő
javaslatával együtt.
No: 12
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Ideje:2006.06.26 15:05:25
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155/2006.Kth
Ingatlanok értékesítési árának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyes értékesítésre kijelölt ingatlanok kikiáltási árát az
alábbiak szerint határozza meg:
a) Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 40. III. em. 11. sz., 4729/4/A/26 hrsz.,
55 m2
területű lakás kikiáltási ára: 4,9 millió forint,
b) Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. III. em. 14. sz. 518/4/A/14 hrsz., 67 m2 területű lakás
kikiáltási ára 5,9 millió forint,
c) Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. fsz. 1. és fsz. 2 sz. 58-58 m2 területű lakások kikiáltási
ára lakásonként 8,526 millió forint.
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A képviselő-testület általános elvként határozza meg, hogy legalább három sikertelen árverés
esetén a meghirdetett kikiáltási árhoz képest maximum –8% engedmény adható. Az így
megállapított áron újabb árverésen lehet értékesíteni az ingatlant.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Jókai utcai szeméttelep rekultivációs kiviteli terve és annak felülvizsgálati
dokumentációjához szükséges 20%-os önkormányzati erő biztosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek. A Gazdasági Bizottság javaslatát az előterjesztés részének tekinti, ezért
arról külön nem rendel el szavazást.
No: 13
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 15:08:12
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156/2006.Kth
Jókai utcai szeméttelep rekultivációs
kiviteli terve és annak felülvizsgálati
dokumentációjához szükséges 20 %
önkormányzati erő biztosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő testülete a költségvetésben biztosítja a Dél-Alföldi
Regionális
Fejlesztési Tanács (DARFT) által kiírt a decentralizált „települési
hulladék közszolgáltatás-fejlesztés” (DARFT-TEHU 2006) című és „a Jókai utcai
szeméttelep rekultivációs kiviteli
terve
és
annak
alapjául
szolgáló
felülvizsgálati dokumentáció elkészítése tárgyú munkához szükséges 20%-os, azaz
500.000 Ft-os önerőt.
A tervezési ár végszámlájának kifizetése csak a szakhatósági engedélyek megszerzése
után történhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Szegedi úti laktanyák zártkörű értékesítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A Gazdasági Bizottság kiegészítő javaslatát az
előterjesztés részének tekinti, ezért azzal együtt javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 15:10:41
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Dr. Nagy András képviselő:
A szavazás megismétlését kéri, mert eltévesztette a szavazógomb lenyomását.
Dr. Várnai László polgármester:
A szavazás megismétlését rendeli el.

No: 15
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157/2006.Kth
Szegedi úti laktanyák zártkörű
értékesítése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megerősíti a 16/2006. Kth. számú határozatát,
miszerint élni kíván az Áht. 109/D § (3) bekezdés d./ pontja és a (6) bekezdés d./ pontja
szerinti önkormányzat számára történő zártkörű értékesítés lehetőségével a
kiskunhalasi 6012/2 és 6012/4 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok (volt tüzér- és
szovjetlaktanya) esetében. Egyben kijelenti, hogy a fenti ingatlanok tekintetében
elfogadja az alábbi értékesítési (kivonási) árakat:
1) Helyrajzi szám:
Megnevezés:
Terület:
Tulajdonos:
Értékesítési ár:

kiskunhalasi 6012/2
telephely
27 ha 3466 m2
Magyar Állam
367.728.000 Ft

2) Helyrajzi szám:
Megnevezés:
Terület:

kiskunhalasi 6012/4
épület és udvar
9 ha 0329 m2

Tulajdonos:

Magyar Állam

Értékesítési ár:

70.572.000 Ft

Az értékesítési ár összesen: 438.300.000 Ft, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.
Az értékesítési szerződés csak akkor írható alá, ha a vevő visszavonhatatlan
bankgaranciával tudja alátámasztani vételi szándékát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a zártkörű értékesítéssel kapcsolatos
eljárás lefolytatására a Honvédelmi Minisztériumnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szilády Áron u.11. fsz. 6. alatti lakás megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 16
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 15:13:13
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158/2006.Kth
Szilády Áron u. 11. fsz. 6. sz. alatti lakás
megvásárlási kérelme
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, Szilády
Áron u. 11. fsz.6. sz., 29/B/1 hrsz. alatti 56 m2 alapterületű ingatlanát Jegyes Molnár
Irén részére.
A lakás értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Gazdasági Bizottság
elé kell terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető, általa:
Jegyes Molnár Irén Kiskunhalas, Szilády Áron u. 11.
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány „ területvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A rendezési terv módosítása alapján az előterjesztésben szereplő Erzsébet királyné tér NY-i
oldalán - a jelenleg közpark besorolású területrészen – beépítésre szánt területet lehet
kialakítani. Ennek a kialakítása folyamatban van. Az itt kialakítandó 2000m2 nagyságú
területre nyújt be az alapítvány vásárlási kérelmet. Az alapítvány a közszférában dolgozók
részére kedvezményes bérleti díjú bérlakásokat kíván építeni.
A telket is kedvezményes áron kéri az önkormányzattól.
Annak érdekében, hogy a kedvezményes árú telkek piaci áron történő tovább értékesítését
megakadályozzák, garanciát kér az önkormányzat.
A terület nem közművesített, ezért a szerződés tartalmazza, hogy a jelenleg megtekintett
állapotában történik a telek vásárlása.
3 éves beépítési kötelezettséget határoz meg az önkormányzat ezen a területen is.

Kérdések
Hozzászólások
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Horváth Mihály városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság elnöke:
Felhívja a figyelmet, hogy a terület statikai terhelhetőségét javasolja megvizsgálni, mert
elképzelhető, hogy nem is alkalmas társasház építésére. Mocsaras feltöltött területről van szó.
A közelben lévő közművek terhelhetősége is vizsgálatra szorul.
Dr. Várnai László polgármester:
A Gazdasági Bizottság javaslatát az előterjesztés részeként befogadja.
Megerősíti korábbi véleményét, miszerint az alapítvány területet vásárol az önkormányzattól.
Ezen építési telkek kialakítását engedélyezik részükre. Ezzel járó kötelezettségek őket terhelik.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
No: 17
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.06.26 15:19:57
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159/2006.Kth
„Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány”
területvásárlási kérelme
Határozat
1./ A Képviselô-testület a kiskunhalasi 2647 és 2654 hrsz-ú földterületek rendezési
terv szerinti újraosztásával kialakítandó, mintegy 2000 m2 nagyságú területet
értékbecsült áron értékesíti a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány (1072, Budapest,
Dob u. 4.) illetve az általa megjelölt független projektcég részére. Az adásvételi
szerződésben rögzíteni kell, hogy az Alapítvány illetve az általa megbízott szervezet a
megvásárolt ingatlanon a közszférában dolgozók részére szolgáló bérlakásokat
tartalmazó társasházat kíván építeni.
A terület telekhatár-rendezésével kapcsolatos költségeit a TÖV. Kft., az értékesítésével
kapcsolatos költségeket, valamint a víz, villany, gáz, csatorna, közút, közművek két
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éven belüli megépítési költségét és kötelezettségét a vevő viseli. A kialakítandó terület
irányára 2000,-Ft/m2+ÁFA.
A tényleges adásvételre csak azután kerülhet sor, ha az Alapítvány meggyőző
garanciát nyújt az eredeti cél megvalósítására.
A telek beépítési kötelezettségét 3 évben határozza meg azzal a feltétellel, hogy
amennyiben ez nem történik meg a terület visszaszáll az Önkormányzatra.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa:
Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány képviselője
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Gömbszökőkút áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A térképen és a látványfelvételen látható gömbszökőkút áthelyezéséhez kéri a képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Mennyibe kerül az áthelyezés?
Jerémiás Béláné képviselő:
Miért pont oda kerül a szökőkút?
A Bethlen tér azon részén, ahol most van a szökőkút idős emberek laknak, akik kedvezőtlenül
fogadják a zenepavilon közelségét.
Tóth Péter főépítész:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a szökőkút áthelyezi költsége még nem
ismert. Jelenleg 100 E Ft /hó vízdíjat produkál a kút, mert a felszökő víz a csatornába távozik.
Az áthelyezést követően vízforgató medencés lesz a bekötés.

65

A zenepavilon helyének kijelölése korábban megtörtént a képviselő-testület döntése alapján.
Akusztikai szempontból ez a legkedvezőbb hely.
Hozzászólások
Dr. Horváth László képviselő:
Végre elindult egy új kulturális program, így több központja lesz a városnak. Támogatja a
döntés elfogadását.
Halász Balázs képviselő:
Az akusztikai próbán a tér túlsó vége is jónak bizonyult. Lehetett volna a Garbai Emléktábla
helyén is a zenepavilon, vagy a Matéza terasza mellett.
Úgy építenek újat, hogy előtte pénzért rombolnak. Annak örül, hogy gazdaságosabb lesz a
szökőkút működtetése.
Sajnálja, hogy a Gyűrűt szájában tartó hollós kút nem működik.
A park nagyon zsúfolt, emlékhelyek és két szökőkút is van itt.
Csáki László képviselő:
Több építésszel és a vagyonkezelővel valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat
vezetőjével egyeztetett. A régi keramit kockák felhasználására is lehetőség nyílik a park
rendezésénél. Elkészülte után kellemes környezetet biztosít majd a város lakóinak a park.
Dr. Várnai László polgármester:
Egy lakótelepet egy dísztárggyal ellátnak és a Bethlen Gábor tér átrendezési terve most
készül. Néhány év eltelik annak elkészültéig.
A zenepavilonnal nem érdemes várni annak elkészítéséig. Máshol is a főtéren van a
zenepavilon. Ahol már van, ott szívesen hallgatják a nyugdíjasok a zenét.
Más észrevétel nem lévén, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 18
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160/2006.Kth
Gömbszökőkút áthelyezéséhez
tulajdonosi hozzájárulás adása
Határozat
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a gömbszökőkút Bocskai utcában
történő áthelyezéséhez a mellékelt helyszínrajz szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Esze Tamás lakótelepen megépített önkormányzati lakások bérbeadása.
Visszabérelt lakások költségalapú bérbeadásának feltételei.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Hungária Otthon Alapítvány pályázata alapján a lakások lekészültek az Esze Tamás
lakótelepen. A lakások átadása a közeli napokban történik meg.
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A lakások kiutalási feltételeit kell meghatározni, amit tartalmaz az előterjesztés. Ennek
alapján dönthet a szociális bizottság .

Kérdések
Hozzászólások
Saár László képviselő:
Az önkormányzat bizottsága kellő gondviselés mellett igyekszik a lakások kiutalását végezni.
Az önkormányzat a fiatal értelmiség letelepítésében is felelősséget vállalt. Ezért fogalmazta
meg az előterjesztett feltételeket.
Gép Károlyné képviselő:
A szociális bizottság minden tagja örül, ha lakást utalhat ki. Figyelemmel kell ez esetben lenni
arra, hogy előtakarékosságra képes legyen a beköltöző és inkább az értelmiséghez tartozzon.
Dr. Várnai László polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában lévő és általa kiadandó lakásokhoz 278Ft/m2 lakbért
állapítanának meg, amely 44.13 m2 alapterületű lakások esetén 12.268 Ft/hó bérleti díjat
jelent.
Ezen felül 20.000 Ft/hó előtakarékosságot kell vállalnia a beköltözőnek. Mindezt maximum 5
évre biztosított. Ezzel lakásvásárlási lehetőséghez jutnak a bérlők.
Másik megoldás, a visszabérelt 44.13 m2 –es lakások ahol 33.098 Ft/hó lesz a bérleti díj.
A lakások ily módon történő bérbeadását támogatja az Országos Lakásépítési Hivatal által
kiírt pályázat.
Eredményes pályázat esetén a bérbe adott lakások lakbérének 30%-os mértékéig, maximum
7.000 Ft-ig nyerhető el támogatás, ha az önkormányzat is ennyit hozzá tesz.
Ebben az esetben a havi bérleti díj 19.098 Ft, amit csak három éven keresztül lehet igénybe
venni. Ellenkező esetben a bérleti díj összege 33.098 Ft/hó lenne.
Ezen konstrukció elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 19
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161/2006.Kth
Esze Tamás lakótelepen megépített
Önkormányzati lakások bérbeadása
és visszabérlése
Határozat
o Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja az Esze T. lakótelepen
megépült
önkormányzati lakások költségalapú bérbeadásának feltételeit, kiegészítve a
bérlő számára kötelezően előírt előtakarékossággal.
Hozzájárul a Merkbau Kft-vel kötött szerződésben foglaltak szerint a három
hónapon túl el nem adott lakások visszabérléséhez, melynek évi 3.000.000,- Ft
költsége jelentkezik saját forrás oldalról, - várhatóan – 17 lakás esetében.
o A saját lakások közül – két földszinti lakás esetében – költségtérítés ellenében
kétszeri bérkijelölési jogot biztosít 1.000.000,- Ft, ill. 9.000.000,- Ft összegben
a Semmelweis Kórház részére.
o Külön megállapodás alapján bérlő kiválasztási jogot biztosít a Határőrség, ill.
Rendőrség részére 3-3 lakás esetében, a Merkbau Kft-től visszabérelt lakások
közül.
Határidő: 2006. 09. 25. –i Képviselő-testületi ülésre
Bérlő kiválasztási jogot biztosító szerződések beterjesztése
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Simon István népjóléti osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető
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Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. VárnaiLászló polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Szilády Áron u. 45. sz. ingatlan környezetének
rendezésére kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. VárnaiLászló polgármester:
Kérdezi szintén a képviselő asszonyt, hogy a Vezér utcai csapadékvíz elvezetésére kapott
választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. VárnaiLászló polgármester:
A Vadkerti u. 49. mögötti árok tisztítására kapott választ a képviselőasszony nem fogadta el
korábban, ezért a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság felülvizsgálta azt. A bizottsági
ülésen jelen volt a képviselőasszony is, ahol a polgármesteri választ helyben hagyták.
Kérdezi, hogy a vizsgálat eredményét elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja. Ebben az esetben külön kérelmet nem nyújt be az árok tisztításának
megvalósítása érdekében.
Dr. Várnai László polgármester:
Felkéri Simon István népjóléti osztályvezetőt, hogy külön kérelem nélkül tegyenek
intézkedéseket a Vadkerti u. 49. sz. ingatlan mögötti árok tisztítására.
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Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a nemes nyárfák lecserélésre vonatkozó
interpellációra kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Bajcsy Zs. u. fedlap javítására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Nem fogadja el a választ, mert a fedlap hibája balesetveszélyt jelent.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsághoz utalja.
Kérdezi továbbra is Halász Balázs képviselőt, hogy a Dong ér völgyi út útbaigazító táblák
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Szintén a képviselő urat kérdezi, hogy a Bajza úti pavilon sorsának rendezésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja azzal, hogy a megérkező válaszban megoldásra számít.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Saár László képviselőt, hogy a felüljárón kerékpársáv kialakítására kapott választ
elfogadja-e?
Saár László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy az adó kiértesítés helyességére kapott választ
elfogadja-e?
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Saár László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi szintén Saár László képviselőt, hogy a Galamb utcai csapadékvíz elvezetésére kapott
választ elfogadja-e?
Saár László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy a Mázsa utcai járda javítására kapott választ
elfogadja-e?
Szikora József képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy a Kötönyi úti csatornák tisztítására kapott választ
elfogadja-e?
Szikora József képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Romvári Frigyes képviselőt, hogy
kapott választ elfogadja-e?

a Gyöngyvirág utcai csapadékvíz elvezetésre

Romvári Frigyes képviselő:
A választ elfogadja, de újra tervezi ez ügyben az interpellációt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy a Csetényi Parkban épülő rehabilitációs központ
helyzetéről kapott választ elfogadja-e?
Horváth Mihály képviselő:
A választ elfogadja és szeptemberre egy képviselő-testületi előterjesztés készítését kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a gázvezeték helyét jelző tábla áthelyezéséről kapott
választ elfogadja-e?
Vili Gábor képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Szintén a képviselő urat kérdezi, hogy a Szabadkai út zöld felületének rendezéséről kapott
választ elfogadja-e?
Vili Gábor képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
A Népfront utcai kiserdő takarításáról kapott választ elfogadja-e?
Vili Gábor képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselő asszonyt, hogy a Dong ér melletti szemét eltakarítására
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselő asszonyt, hogy a Béke utcai járda javítására kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
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KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:

¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő:
A Bükkönyös u. végén nagyon magas volt a talajvíz. Nem csak a lakások fala hanem a
padozat is felázott a Bükkönyös 43-alatt. A talajvíz elvezetést kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
Elfoglaltságára hivatkozva a képviselő-testületi ülés további vezetését átadja Dr. Komáromi
Szilárd alpolgármesternek.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Gép Károlyné képviselő:
Évek óta többször kérték a Bálvány u. 14-16 beszögelés lakói, hogy az előttük lévő 40-50 mes útszakasz szilárd burkolását végezzék el. Erre zúzott kő vagy apró kavics , bitumenes
borítás is jó lenne. A költségeket az ott lakók vállalják.
Esős időben itt nem lehet közlekedni.
Rákóczi téren a fű nyírását és tuják felnyesését kéri. A tuják ágai miatt az útkereszteződés
nem látható be, balesetveszély áll fenn.
Ősök tere 1. alatti lakóház előtt az útszegély javítását kéri.
Alsóöregszőlők útjai állandó javításra szorulnak. Most a Vass Lajos u. gléderezését kéri. A
sárrázó járhatatlan. Sokan járnak onnan a városba dolgozni, ezért mielőbb kéri a javítás
elvégzését. A javítást kéri rendszeressé tenni.
Új református temető régi bejáratához járdát kér kialakítani az idősebb lakosság biztonságos
közlekedése érdekében, 20-25 m-es szakaszon.
Csak temetéskor van nyitva a parkolónál a bejárati kapu, máskor tovább kell menni az
úttesten.
A Kisteleki úton a sebesség korlátozást nem tartják be a motorosok és autósok. Kéri a fokozott
ellenőrzést esetleg sebesesség korlátozó útakadály lerakását.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Egyre több helyen alakul ki illegális szemétlerakó telep. Ilyen a vasút melletti víztorony
mögötti terület, ahol tetemes hulladék mennyiség halmozódott már fel.
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Egyeztetést ígér a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetőjével a további helyszínek feltárása
érdekében.
Tiltó tábla kihelyezését kéri és annak betartásának ellenőrzését.
Dong ér völgyi utat használják a kerékpárosok, hol ott felfestésre került a kerékpárút is.
Ellenőrzését kéri.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Mihály képviselő:
Széchenyi u 2-10 sz. alatti lakóházakhoz tartozó konténerek állapota szétesés határán van.
Hatalmas lyukak vannak benne. Közegészségügyi szempontból veszélyes.
Kárpát u. és a Kisfaludy utca kereszteződésében jelentős a gyalogos forgalom, ahol
gyalogátkelő kialakítását kéri.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Generális felülvizsgálatot javasol a városban, mert a Karacs Teréz utcában is nagyon rossz
állapotú a konténer.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Rostás László képviselő:
Szabadkai u. és az Átlós utca kereszteződésénél történő balesetek megszüntetése érdekében
már korábban interpellált. Azóta több súlyos baleset történt itt. Kéri a STOP tábla
kihelyezését vagy jól látható útjelek felfestését.
Vásár téren a kullancsok nagyon elszaporodtak. Irtásukat kéri.
Vásár téri vendéglátó egység nyitva tartásának korlátozását kéri, mert pillanatnyilag NON
STOP üzemel. A lakók nyugalmát zavarja és a közbiztonságot is.
A Patkó utcában 8 család lakik. Nem lehet esős időben az úton közlekedni. Évek óta ott lévő
gödröt többszöri kérésére sem szüntették meg. Kéri komolyan venni interpellációját és
történjen intézkedés.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Szikora József képviselő:
A volt Ganz Mávag előtti kaszálást kéri. A mostani CAR TEX előtti kiserdő kaszálását kérik az
ott lakók.
Kárász utcának a vasút felőli végén az elsőbbségadási táblát kéri pótolni.
Kölcsey utcai COOP bolttal szembeni területre rendszeresen odahordják a hulladékot a
lakók. Ez a mentők bejáratával szemben is előfordul.
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Közterület Felügyelők hatékonyabb ellenőrzését kéri a szemetelők kiszűrése érdekében.
Dong ér takarítását kéri. Csatorna őr kijelölését javasolja az ott lakók közül, akik
ellenszolgáltatásért őriznék a partszakaszt.
Keceli úti laktanya mellett a Vass Lajos u. javítását kéri befejezni.
Pozsony u. és a Szélmalom u. között lévő kis utca gyomtalanítását kéri.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és kellemes nyarat kívánva
mindenkinek, a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Gép Károlyné:)

(: Halász Balázs:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 16:08:05
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