
A képviselő-testület 2015. szeptember 24-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

202/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi 630/7 hrsz. 

illetve 630/9 hrsz. alatt található Lovasbázis ( sportpálya és gazdasági épület, iroda, 

fedett lovarda, legénységi szálló és WC –vizesblokk) megnevezésű ingatlan 

hasznosítására kiírt zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és megállapítja, hogy 

a pályázat nyertese: Lovas és Szabadidő Központ Kft.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a zártkörű pályázati eredményéről a nyertes pályázót értesítse. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti nyertes 

pályázóval Vagyonhasznosítási szerződést köt az előterjesztés 1. melléklete szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert a Vagyonhasznosítási szerződés aláírására. 

1.számú melléklet 

 

 

VAGYONHASZNOSÍTÁSI  SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1, adószám: 15724904-2-03 statisztikai szám: 15724904-8411-321-

03 bankszámlaszám:11732064-15338806) képviseletében Fülöp Róbert polgármester, mint 

Vagyonhasznosításba adó tulajdonos, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

 

másrészről a Lovas és Szabadidő Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Kecskeméti 

Törvényszék Cégbírósága: 03-09-122528, adószám: 23386495-2-03, statisztikai számjel: 

23386495-6820-113-03, székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39. bankszámlaszám: OTP 

Kiskunhalasi Fiókja 11732064-20067591-00000000, képviselők: Juhász Tibor ügyvezető, 

önálló aláírási jogosultsággal, Bölecz Jenő ügyvezető, önálló aláírási jogosultsággal,)  mint 

Hasznosító, (a továbbiakban: Hasznosító, a továbbiakban együtt: Felek) között, a mai napon, 

az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 

 

I. Bevezető  

 

1. A „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv. ) és a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 

tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. önk. 

rendelet alapján, a jogszabályokban meghatározottak szerint zártkörű versenyeztetési 

pályázat került kiírásra, mely kiírás nyertesével az alábbi szerződést köti: 

 

 

II. A szerződés célja és tárgya 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában áll a kiskunhalasi 630/9 hrsz. alatt 

felvett kivett iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és wc - vizesblokk megjelölésű, 6142 



m2 kiterjedésű, kiskunhalasi 630/7 hrsz. alatt felvett, 3 ha 6778 m2 kiterjedésű, kivett 

sportpálya és gazdasági épület megjelölésű ingatlan, valamint a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képező leltár szerinti ingó vagyon vonatkozásában a Kiskunhalas 

Város Önkormányzat képviselő – testülete 188/2015 Kth. számú határozata alapján kiírt 

zártkörű pályázat nyertesével, a továbbiakban hasznosítójával kötendő hasznosítási 

szerződés szabályainak lefektetése.  

 

2. A jelen szerződés szerinti vagyontárgyakat az Önkormányzat a „Nemzeti vagyonról” szóló 

törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban Mötv.), a 

Számvitelről szóló törvény (továbbiakban Sztv.), valamint Kiskunhalas Város 

Önkormányzat vagyonrendelet (továbbiakban Ökvr.) előírásai alapján a Hasznosító 

használatába adja, - aki azt használatba veszi - jelen szerződésben rögzített feltételekkel. 

 

3. Hasznosító kijelenti, hogy megismerte Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2015. 

február 18. napján, a  Magyar Állammal (MNV Zrt.) és Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság vagyonkezelővel kötött megállapodást az ingatlanokra vonatkozó 

önkormányzati tulajdonba adásról. A megállapodás szerint a vagyonnal kapcsolatos 

hasznosítás elsődleges célja sport, ifjúsági ügyek, lovassport tevékenység lehetőségének 

bővítése, lovas oktatási tevékenység végzése, az oktatás szezonális jellegének 

kiküszöbölése, nemzetközi lovasversenyek megrendezése. Hasznosító tudomásul veszi, 

hogy a megállapodás alapján az ingatlanok vonatkozásában 15 évig elidegenítési tilalom 

áll fenn, továbbá a juttatási célnak meghatározott hasznosítási célnak megfelelően köteles a 

tulajdonos az ingatlant hasznosítani, valamint állagát megóvni.  

 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindkét fél 

által elfogadott a szerződés tárgyát képező ingatlanok értékbecslése. 

 

III. A szerződés időbeli hatálya 

 

1. A jelen vagyonhasznosítási szerződést a szerződő felek határozott időre, a hatályba lépés 

napjától számítottan 15 évre kötik, mely egy alkalommal 5 évre meghosszabbításra kerül, 

amennyiben Hasznosító a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíti.   

 

IV. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

 

1. A vagyonhasznosításba adott lovas sportlétesítmény üzemeltetése a Hasznosító 

kötelezettsége. 

 

2. A Hasznosító e szerződés alapján jogosult az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 

működtetésére, és ennek során használatára és a hasznok szedésére.  

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonhasznosító jelen szerződési előírások és a 

tulajdonosi rendelkezések szerinti hasznosítási céloknak megfelelően használja, ill. 

hasznosítja.  

 

a.) A jelen szerződés II.3. pontja szerinti hasznosítási cél betöltése érdekében szükséges, 

kötelező hasznosítási tevékenységek:  

1. A lovassport tevékenység lehetőségének bővítése keretében: 

1. szervezett lovaglás biztosítása, 

2. lovagoltatás. 



2. Lovas oktatási tevékenység végzése, az oktatás szezonális jellegének 

kiküszöbölése keretében: 

1. az ingatlan oktatási helyként történő biztosítása, 

2. lovaglás képzés, 

3. amatőr lovasok képzése, 

4. ifjúság nevelés. 

3. Lovasversenyek, ennek keretében nemzetközi lovasversenyek rendezése. 

 

b.) További vállalt hasznosítási tevékenységek: 
a. egyéb lovas szolgáltatások biztosítása (bértartás, lovastúra szervezés, lovastúra útvonal 

pihenő állomás biztosítása, lovas szakmai képzések tartása, támogatása.)  
b. lovas edzőtáboroztatás,  
c. lovas rendezvények szervezése /kulturális,  (pl. lovasszínház, hagyományőrzés) és sport célú 

lovas rendezvények, (pl. szabadidős lovas versenyek)/  
d. szabadtéri kiállítások szervezése, helyszín biztosítása 
e. koncertek, színházi előadások szervezése, illetve ezek részére helyszín biztosítása, ideiglenes 

színpad felállításával, 
f. családi, illetve céges események megtartása, ezek részére helyszín biztosítása, 
g. városi rendezvények részére helyszín biztosítása, adott esetben rendezvényszervezési 

feladatok ellátásával, 
h. kutyakiállítás, kutyás rendezvények, kutyás versenyek részére helyszín biztosítása. 

 

4. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Hasznosítóval minden év március 15-ig egyeztet, 

hogy az adott évben, mely időpontokban kíván az Önkormányzat városi rendezvényt 

szervezni az ingatlanokon. A tulajdonosnak az igény kialakítása során figyelemmel kell 

lenni az itt írt kötelezettségek Hasznosító részéről történő teljesítésére. 
 

5. A Hasznosító a vagyonhasznosítási jogot egyedül birtokolja, nem jelenti viszont ez azt, 

hogy a létesítmény hasznosítása során azt egészben vagy annak meghatározott részeit 

bérletbe ne adhatná. Harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható 

szervezetek vehetnek részt.  
 

6. A Hasznosító kötelezettséget vállal, hogy:  

a) a vagyonhasznosításba vett vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodik, az 

önkormányzati vagyon megóvását folyamatos karbantartással és 

állagvédelemmel biztosítja.  

b) akár a Hasznosító, akár az Önkormányzat végzi a vagyont gyarapító 

fejlesztéseket, beruházásokat külön szerződésben rögzítik mindkét esetben 

ennek feltételeit. Amennyiben az Önkormányzat végez beruházást úgy ebben 

az esetben az általa beruházott érték hasznosítására vonatkozóan külön 

szerződést kötnek vagy jelen szerződés módosításra kerül. 

c) a hasznosításba vett vagyon használatából, működtetéséből származó 

bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten tartja 

nyilván oly módon, hogy az egyéb vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen, 

d) Hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanokon található 

felépítmények, ingóságok  vonatkozásában könyvszerinti értékben 

meghatározottakat alapul véve az Önkormányzat által - jogszabály alapján - 

megállapított értékcsökkenési kulcsok szerint az  értékcsökkenés 

visszapótlásáról Hasznosító gondoskodik és a visszapótlást legkésőbb a 

futamidő végén elszámolja, 



e) Hasznosító folyamatosan figyelemmel kíséri az ingatlanok felújításához, 

fejlesztéséhez elérhető Európai Uniós, vagy hazai pályázatokat, ezekről az 

Önkormányzatot tájékoztatja és minden lehetséges intézkedést megtesz az 

eredményes fejlesztési pályázat érdekében, ill. az ehhez szükséges mértékben 

az Önkormányzattal együttműködik. 

f) Hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés II./3. pontjában 

írt megállapodásban foglaltakat a vagyonhasznosítás során betartja. 

g) Az Önkormányzat jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az 

ellenőrzés kiterjed különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és 

karbantartási, felújítási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal 

történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre. 
 

7. Az Önkormányzat vállalja,  

a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosítás megkötését 

b)az Önkormányzat saját rendezvényeit maga bonyolítja és a rendezvényekhez 

kapcsolódóan gondoskodik az ingatlanok takarításáról és tisztántartásáról.  

 

Amennyiben az Önkormányzat az itt írt kötelezettségét elmulasztja, úgy annak költségeit 

Hasznosító megelőlegezi, és az Önkormányzat felé elszámolja. 

 

V. A hasznosítás ellenértéke 

 

1. Az ingatlanok után fizetendő bérleti díj összege nettó 100.000,- Ft/év. A bérleti díjat a 

Hasznosító köteles megfizetni számla ellenében egy összegben, minden év június 30. 

napjáig. A szerződéskötés évére járó időarányos díj a szerződéskötést követő 30 napon 

belül fizetendő.     

2.    Felek megállapodnak, hogy az V/1. pontban írt bérleti díj mértéke minden évben a KSH 

által kiadott inflációs rátával növekszik. 

3. Késedelmes fizetés esetén Hasznosító a Ptk. - ban meghatározott késedelmi kamatot 

tartozik megfizetni.  

VI. Elszámolás az önkormányzati vagyonnal  

 
1. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokra vonatkozó értékbecslés, - melyet mindkét fél elfogadott- 

rögzíti az ingatlanok szerződéskori értékét és állapotát. 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok felújításához, fejlesztéséhez a   Hasznosító 
Önkormányzati támogatást, Európai Uniós, vagy hazai pályázat, illetve saját erőt is igénybe 
vehet. 
 

3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben a felújítás és beruházás fogalma alatt a mindenkor 
hatályos számviteli törvényben ekként meghatározott fogalmakat értik. 
 

4. Az Önkormányzat a Hasznosító adatközlése alapján vezeti számviteli nyilvántartásait, 

a vagyonkezelésbe adott eszközök értékét. 

Hasznosító évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év február 15. napjáig az 

ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól adatot 

szolgáltatni Tulajdonosnak. 

 

5. Az Önkormányzat köteles a Hasznosítóval megállapodást kötni a IV/6. f) pontjában írt 



feladat ellátásához kapcsolódóan, - amennyiben az ingatlanok felújítására vagy 

beruházására pályázati lehetőség nyílik - , a Hasznosító megkeresésétől számított 15 

napon belül. Az Önkormányzat a Hasznosító által benyújtandó pályázatot nem 

késleltetheti a megállapodás aláírásának elhúzódásával. 

 

6. Szerződő felek jelen okiratban alapelvként rögzítik, hogy amennyiben az ingatlanok 

felújítása, beruházása pályázati pénzből történik, és a pályázat alapján előírt fenntartási 

idő nem jár le, viszont a határozott vagyonhasznosítási idő lejár, úgy Tulajdonos 

köteles a fenntartási időszakra vonatkozóan a vagyonhasznosítási időt 

meghosszabbítani vagy választása szerint a Hasznosítóval elszámolni  az önrész és a 

pályázathoz kapcsolódó valamennyi Hasznosítót terhelő kötelezettség 

vonatkozásában, a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül. 

 

7. Tulajdonos Önkormányzat jelen a Hasznosítóval történő elszámolás biztosítékaként a 

Hasznosító részére elővásárlási jogot biztosít. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a későbbiekben a 

szerződési és törvényi feltételek fennállnak, akkor erre vonatkozóan külön okiratban 

megadja az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét.  

 

VII. Kártérítési felelősség 

 

1. A vagyonhasznosításba vett eszközökben bekövetkezett káresemények után, a biztosító 

által megfizetett kártérítés a Hasznosítót illeti, amelynek összegét a Hasznosító a 

megrongálódott vagyontárgy helyreállítására fordítja. Amennyiben a biztosító által 

megfizetett kártérítés nem elégséges a megrongálódott vagyontárgy helyreállítására, 

pótlására, úgy külön megállapodás alapján Hasznosító a vagyontárgy káresemény előtti 

állapotát visszaállíthatja.   

 

2. A szerződés időtartama alatt a hasznosításba vett eszközök megsemmisülése, vagy 

megrongálódása folytán bekövetkező olyan károkért, amelyek a Hasznosító felróható 

magatartására vezethetők vissza, a Hasznosító a Vagyonhasznosításba adó tulajdonos felé 

a Ptk. szerződéses károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint tartozik kártérítési 

felelősséggel. 

 

3. A hasznosításba adott vagyontárgyak működtetése során harmadik személynek okozott 

károkért a Hasznosító a Ptk. szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó rendelkezései 

szerint felel.  

 

VIII. Kizárólagosságot biztosító rendelkezések 

 

1. Az Önkormányzat a Hasznosító részére mind a jelenleg meglévő és átadásra kerülő, mind a 

jövőben megépülő és átadásra kerülő önkormányzati vagyon  vonatkozásában kizárólagos 

jogot biztosít a hasznosításra, jelen szerződés időbeli hatálya alatt. Az Önkormányzat a 

sportlétesítmény  működtetésének jogát másnak el nem idegenítheti, gyakorlását át nem 

engedheti, nem pénzbeli hozzájárulásként más gazdálkodó szervezetbe nem viheti, más 

hasonló jogügyletben nem hasznosíthatja, és meg nem terhelheti.  

 

2. A harmadik személyért  - a sportlétesítmény működtetése érdekében igénybe vett 

tevékenység körébe tartozó tevékenység esetében - a Hasznosító úgy felel a 

jogszabályokban vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, 



mintha az adott tevékenységet maga végezte volna, kivéve az Önkormányzati 

rendezvényeket. 

IX. A szerződés megszűnése 

 

1. A megszűnik:  

a) a határozott idő elteltével, 

b) rendkívüli felmondással,  

c) a Hasznosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 

2. Az Önkormányzat a vagyonhasznosítási szerződést rendkívüli felmondással 30 napos 

határidővel a hónap végére szólóan felmondhatja, ha:  

a) a Hasznosító a hasznosítási szerződésben megállapított kötelezettségét, 

feladatát neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, és az  

Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás átvételétől  

számított 30 napon belül sem tesz eleget. 

b) a Hasznosító a vele szemben a hasznosítási szerződés megkötését 

megelőzően megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a 

Vagyonhasznosításba adó tulajdonost nem tájékoztatta, 

c) a Hasznosító adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 

tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást 

nem kapott, 

d) a Hasznosító a vagyonhasznosításba adott önkormányzati vagyonnal a 

vállalt feladatokat nem látja el, 

e) a Hasznosító a vagyonhasznosításba adott önkormányzati vagyont 

súlyosan veszélyezteti vagy rongálja, 

f) a Hasznosító a szerződésben kikötött bérleti díjat a határidő lejártát követő 

felszólítástól számított 30 napon belül sem fizeti meg. 

g) Vagyonhasznosító nem minősül A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek, 

ill. a szerződés megkötését követően végelszámolás alá kerül, vagy 

vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétesznek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelik. 

 

3. A Hasznosító a hasznosítási szerződést a hónap végére szólóan, de legalább 30 napos 

felmondási idővel felmondhatja, ha az Önkormányzat a vagyonhasznosítási szerződésben 

megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte.  

 

Az Önkormányzat a beruházást illetve fejlesztést indokolatlanul megakadályozza a 

Hasznosító részéről. 

 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben foglalt jogviszony, mely határozott időre jött létre, 

rendes felmondással nem mondható fel, közös megegyezéssel megszüntethető.  

 

X.  Elszámolás a vagyonnal 

 

1. A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással, a vagyonnal, és a 

vagyonnak a hasznosításba adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) 

viszonyítottan bekövetkezett különbözetével is.  

 



2. A Hasznosító részéről végzett beruházás és felújítás elszámolása akként történik: az 

elvégzett munkák bekerülési értékét alapul véve és megemelve az elszámolás időpontjáig 

annak érték növekményével. 

Amennyiben Hasznosító részéről az ingatlanok megvásárlásra kerülnek, úgy ezen összeg a 

vételárban elszámolandó. 

Amennyiben a használati idő eltelik, úgy annak megszűnésétől számított 30 napon belül az 

Önkormányzat a Hasznosítóval elszámolni tartozik. 

 

XI. Jogviták rendezése 

 

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Az esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton 

rendezik, amelynek során megkísérlik az egyezségkötést. Amennyiben a Felek között nem 

jön létre egyezség, úgy a Felek az igényüket bíróságon érvényesíthetik. Felek az esetleges 

jogviták rendezésére az értékhatártól függően a Kiskunhalasi Járásbíróság illetve a 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét  kötik ki. 

 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Nemzeti vagyonról” szóló törvény, 

a Ptk. a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló törvény, az Sztv. és más vonatkozó 

jogszabályok az irányadók.  

 

 

XII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Hasznosító kijelenti, hogy részéről a hasznosítási szerződés megkötését kizáró körülmény 

nem áll fenn, átlátható szervezetnek minősül. Lejárt adó-, illeték-, vám- vagy 

társadalombiztosítási járulék tartozása nincs.  

 

2. A Hasznosító az Önkormányzatot azonnal írásban tájékoztatja, amennyiben tartósan, több 

mint 6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása 

keletkezik.   

 

 

Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag  írták alá. 

 

 

 

Kiskunhalas 2015.    október   01.    

 

 

 

 

 

  

……….………………………. ………………………………… 

Lovas és Szabadidő Központ Kft.     Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviseletében:      képviseletében: Fülöp Róbert 

    Polgármester 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet  
Értékbecslés (ingatlanok részletes ismertetése) 

 

 

2. melléklet 
Ingatlan és ingó vagyontárgyakra vonatkozó leltár a szerződés megkötésekor érvényes állapot 

szerint 
1. Ingatlan vagyon 

 
121112 2699 "F" 2.lap    630/  7/ /    12112 

1211312 2699 Istálló, öltöző  /Fazekas u./  344 m2.    630/  7/ /    121332 

1211332 2699 Kovácsműhely    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Lelátó    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Lelátó    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Nyári állás  /Fazekas u./ 435 m2.    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Sportöltöző    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Verseny lelátó   45 m2.     630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Zsűritorony    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Lelátó    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Versenybírói épület    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 Büfé   200 m2.    630/  7/ /    121312 

1211332 2699 WC.    630/  7/ /    121312 

1211492 2699 "Uu" 3.lap    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Szennyvízvezeték    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Téglakerítés    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Vízvezeték    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Nagy istálló    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Térvilágítás   3 db. kandelláber    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Járda    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Kerítés    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Elektromos ellátás   115 fm.    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Kerítés    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 Vasbeton modul kerítés    630/  7/ /    121492 

1211492 2699 P Egyéb építmény 29.lap    630/  7//   



1211492 2699 P Egyéb építmény 33.lap    630/  7//   

1211492 2699 P Egyéb építmény 34.lap    630/  7//   

1211492 2699 P Egyéb építmény 38.lap    630/  7//   

1211492 2699 Uu Kiépített utak, vasút 32.lap    630/  7//   

1211492 2699 P Egyéb építmény 36.lap    630/  7//   

1211492 2699 Uj Járda 37.lap    630/  7//   

1211492 2699 Uu Kiépített utak, vasút 35.lap    630/  7//   

1211111 3549 "F" Földterület 2.lap    630/  9//   

12114911 3549 P Egyéb építmény 3.lap    630/  9//   

12114911 3549 P Egyéb építmény 5.lap    630/  9//   

12114911 3549 P Egyéb építmény 4.lap    630/  9//   

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a szerződésben foglalt ingatlanok 

tekintetében ingó vagyonnal nem rendelkezik. Az ott található ingó vagyon 

esetében a vagyonhasznosító köteles megállapodást kötni a tulajdonossal az 

ingó vagyon hasznosítására. 

 
 

A képviselő-testület 2015. szeptember 24-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

203/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

204/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma többletbevétel felhasználásával járó 2015. évi 

módosított bevételi – és kiadási főösszegének 1.458.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a 

soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: működési kiadások. 

 

205/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.000.000 Ft kölcsönt nyújt a 

Városért Közalapítványnak az 1. számú mellékletben foglalt kölcsönszerződés szerint. A 

kölcsön fedezete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében 

szereplő általános tartalék. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

 
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert polgármester) - a 

továbbiakban: Kölcsönadó,  

 

másrészről Városért Közalapítvány (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.; adószáma: 

19049137-1-03; képviseli: Szőke Sándor elnök), - a továbbiakban: Adós  

 



között (együttesen: Felek) az alábbi feltételek szerint: 

 

A Kölcsönadó Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 205/2015. Kth. számú 

határozata alapján kölcsönt nyújt Adós részére. 

 

1. A Kölcsönadó az Adós részére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint kölcsönt biztosít a 2015. 

évi Halasi Szüreti Napok rendezvény kiadásainak biztosításához. 

 Adós a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat fizetésére köteles a kölcsön folyósításának 

napjától a kölcsön visszafizetésének napjáig. 
 

2. A kölcsön folyósításának ütemezése: 

 Egy részletben 4.000.000,- Ft – 2015. szeptember 30. napjáig. 

 A kölcsön az alábbi számlaszámra kerül átutalásra: 11732064-20031677 

 

3.  A kölcsön és a kamat visszafizetésének ütemezése: 

 Egy részletben 4.000.000,- Ft és az 1. pontban rögzítettek szerint számított kamat összege – 

2015. december 31. napjáig. 

 A kölcsön az alábbi számlaszámra kerül visszautalásra: OTP Bank Nyrt. 11732064-15338806 
 

A fenti kölcsön megtérülése érdekében a Felek között felhatalmazó levélen alapuló beszedés jön 

létre, melyet az Adós számlavezető pénzintézete jóváhagy Kiskunhalas Város Önkormányzata 

javára. A 3. pontban jelzett visszafizetési határidő teljesítése hiányában a felhatalmazó levélen 

alapuló beszedés legkésőbb 2015. december 31-ig érvényesítésre kerül. 

Az Adós jelen szerződés alapján valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan 

felhatalmazza a Kölcsönadót arra, hogy amennyiben a szerződés szerint fennálló bármely 

kötelezettséget megszegi, vagy nem teljesíti, akkor a pénzforgalmi számláját felhatalmazó 

levélen alapuló beszedéssel, a visszafizetendő összeg erejéig megterhelje. A felhatalmazó 

levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmazó levél jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi. 

Amennyiben jelen Kölcsönszerződés megszűnik, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést 

lefolytatták, a kölcsönt és kamatait visszafizették, a Kölcsönadó hozzájárul a felhatalmazó 

levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmazás visszavonására. 

 

4. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt összeget csak a megjelölt 

célra használja fel és azt kimutathatóan kezeli. 
 

5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összeg felhasználásának ellenőrzését 

lehetővé teszi, a Kölcsönadó részéről betekintést enged a könyvelésébe, médiában történő 

megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas Város Önkormányzatát, mint 

Kölcsönadót. Az Adós 2016. január 31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és pénzügyi 

beszámoló formájában – a Kölcsönadót a kölcsön összegének felhasználásáról.  
 

6. A kölcsön folyósításának felfüggesztése: 
A Kölcsönadó a jogszabályban, illetve a Kölcsönszerződésben meghatározott esetekben köteles, 

illetve jogosult a kölcsön folyósítását felfüggeszteni. 

A Kölcsönadó felfüggeszti a kölcsön folyósítását, ha: 

a) az Adósnak a Kölcsönszerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 
szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a 
Kölcsönadó által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 

b) az Adós által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 
c) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 
d) szerződésszegés esetén, 



e) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 
f) ha az Adós ellen bármely, kölcsönnel kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul, 
g) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési 

sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha az Adós olyan változásról tesz bejelentést a 
Kölcsönadóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 

 

Amennyiben az Adős a felfüggesztésre okot adó körülményt Kölcsönadó által tűzött 

határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 
 

A kölcsön felfüggesztése, illetve a kölcsön visszatartása esetén az Adóst kártalanítás, kártérítés, 

illetve késedelmi kamat nem illeti meg. Az Adóst a vele szemben alkalmazott szankciók nem 

mentesítik a Kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

 

7. Az Adós általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei: 
1. Az Adós általi szerződésszegés esetei: 

1.1. A Szerződés Adós általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 

mulasztás, amellyel az Adós: 

1.1.1. a kölcsönt jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a szerződésben 

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a kölcsön cél megvalósítása egyéb 

módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

1.1.2. a kölcsön cél megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben 

elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

1.1.3. ha a Kölcsönszerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a 

Kölcsönszerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy 

határidőben nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) az Adós már nem felel meg a kölcsön feltételeknek, 

b) az Adós nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Kölcsönszerződésben 

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

c) az Adós határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a megfelelő 

formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és 

kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől 

számított 15 napon belül sem teljesíti.  

2. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön cél megvalósulás részbeni vagy teljes 

meghiúsulása, vagy a kölcsön szabálytalan felhasználása esetén, visszafizeti a kölcsönt és 

kamatait a Kölcsönadónak – mely jogosulatlanul igénybevett kölcsönnek minősül – és a 8. 

pontban foglalt kötelezettségeket teljesíti. 
 

8. Jogosulatlanul igénybe vett kölcsön visszakövetelése: 
A Kölcsönadó a Kölcsönszerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is 

elrendelheti a kölcsön visszafizetését. Ebben az esetben az Adós a jogosulatlanul igénybe vett 

kölcsön összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben köteles visszafizetni a 

Kölcsönadó által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás 

kezdő időpontja a kölcsön jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

Ha az Adós a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a 

Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

9.  Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, így vele a jelen 

kölcsönszerződés megköthető. 
 

E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezi Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …. Kth. számú határozata. 

 



Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen 

békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, alávetik magukat a Kiskunhalasi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

Jelen szerződés három oldalon és három eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, 
melyet felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 

alá, melyből egy eredeti példányt az Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvesz. 

 

A szerződéshez csatolt 2 db melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Mellékletek: 

1. 1. melléklet: Felhatalmazó levél 

2. 2. melléklet: 205/2015. Kth. számú határozat 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

....……..……………………..............               ……………………………… 

 Kölcsönadó Adós 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Városért Közalapítvány 

 Fülöp Róbert Szőke Sándor 

 polgármester elnök 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: …...................................... 
 

 

206/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. október 01. napjával csatlakozik a 

Falugondnokok Duna –Tisza Közi Egyesülethez. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, jelen előterjesztés mellékleteként beterjesztett 

csatlakozási  megállapodás rendelkezéseit, magára nézve teljes egészében kötelezőnek 

ismeri el és elfogadja. A tagdíjat éves költségvetésében biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési  megállapodás 

aláírására. 

 

 Együttműködési megállapodás 
 



A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (székhely: 6000 Kecskemét, Kölcsey u. 
21; nyilvántartási szám: 03-02-0001561; adószám: 18355525-1-03; képviselő: 
Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető; KSH szám: 18355525-9499-03) együtt kíván 
működni Kiskunhalas Város Önkormányzatával ( székhely: Kiskunhalas, Hősök tere 
1., PIR szám:724902 adószám: 15724904-02-03, képviselő neve: Fülöp Róbert, KSH 
stat. számjel:15724904-8411-321-03) a falugondnoki hálózat eredményes 
működtetése érdekében. 
 
 A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ennek érdekében  
 
 támogatja a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös céljait  
 tanácsadással, helyszíni látogatással, pályázati segítség nyújtásával segíti új 

falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok létrejöttét  
 hozzájárul a szakmai információk gyors terjesztéséhez, folyamatosan kapcsolatot 

tart a falugondnokokkal, az önkormányzatokkal, állami szervezetekkel, 
érdekképviseleti szervekkel, a falugondnoki hálózattal, a hálózat civil segítőivel, 
kapcsolatot épít ki az üzleti szektorok felé 

 tanácsadói, szakértői szolgáltatásokat nyújt 
 képzéseket, továbbképzéseket, szakmai találkozókat szervez  
 fórumot biztosít a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek megvitatására és 

a kialakított szakmai álláspontot, a közösségi érdeket kívánja képviselni regionális 
és országos szinten a döntéshozatalban.  

 a falugondnoki települések pályázatait támogatja 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az Egyesület pártoló tagjaként az egyesület 
működéséhez hozzájárul.  
 
A megállapodás szerint a támogatás összege 2015. évre falugondnoki 
szolgálatonként 21.000.-Ft (Huszonegyezer Ft) összesen 21.000,-Ft, melyet az 
Egyesület számlájára utal (OTP 11732002-20364300). 
 
Kiskunhalas, 2015. szeptember 30. 
 
Csörszné Zelenák Katalin      Fülöp Róbert  
         ügyvezető       polgármester 
az egyesület képviselője        
 

 

207/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2016. évre kiírt, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a csatlakozási 

dokumentumok aláírására.   

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló helyi szabályzatot. 



4. Az ösztöndíjpályázat forrását Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése, 

szociális feladatok ellátására biztosított fedezetében biztosítja.   

1. sz. melléklet 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 

az alábbi Szabályzatot alkotja: 
 

 

SZ A B Á L Y Z A T  
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 

elbírálásának rendjéről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-21. §-aira tekintettel, továbbá a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei 11. §-ban foglalt 

előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az 

alábbi Szabályzatot alkotja meg: 

 

 A Szabályzat hatálya: 

 

 A Szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város közigazgatási területén állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási hallgatókra, 

akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. [A Kormányrendelet 

„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 

lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 

 A  szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a hallgatókra  
 

- aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 

 Az eljárás rendje: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként (a 

továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben dönt: 

a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok 

rangsorát; 

a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített 

elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről; 



a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága 

már nem áll fenn; 

az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező 

felülvizsgálatáról. 

 

 

A támogatás feltételeit a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás 

tartalmazza. 

 

 Az elbírálás rendje: 

 

 A Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 

a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja és a kizárást írásban indokolja 

a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja és 

döntését írásban indokolja. 

az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 

hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó 

szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi. 

A döntés-előkészítés folyamán beszerzett dokumentumok, vagy a hivatalból 

rendelkezésre álló más iratok megállapításai nem támasztják alá a 

pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szeplő adatok valódiságát, a 

bizottság a pályázatot elutasítja. 

 

(2) Az önkormányzat szociális ösztöndíj részének szociális rászorultsági feltételei: 

 a) Jövedelmi viszonyok: 

aa) A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem 

meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni az 

ÁSZF 6.§ g) pontjában foglaltakkal összhangban.  

ab) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra az a hallgató jogosult, 

akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg. Továbbá ösztöndíj 

pályázatra az a hallgató is jogosult , akinek családja három vagy több 

gyermek ellátásáról gondoskodik, valamint egyedül állóként gondoskodik 

gyermeke/i/ ellátásáról és a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.  

ac) A pályázó a  szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének megállapítására mellékletként 

köteles jövedelemigazolást benyújtani. 

b) Egyéb szociális helyzet 

ba) Pályázó illetve törvényes képviselője pályázatához kötele csatolni a Szabályzat 

mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot 

bb) Amennyiben a vagyonnyilatkozatból megállapítható, hogy a pályázó vagy 

törvényes képviselője rendelkezik: 

- lakás tulajdonrészen, lakástulajdon kívül más ingatlannal, 

- 1.500.000 Ft. érték feletti személygépjárművel, vagy más egyéb járművel 



a Szabályzat (2) ab) pontjában teljesülő feltételek esetén sem jogosult az 

ösztöndíjra 

 

 

IV. Az ösztöndíj támogatási összege és folyósítása: 

 

 A Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb 

szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi 

összegéről. 

 

 A Bizottság a III. pont (2) bekezdés ab) alpontjában szereplő, a családban az 

egy főre jutó jövedelem alapján a pályázókat  maximum 4.000 Ft/fő/hónap 

támogatásban részesíti.  
 

 Az önkormányzati ösztöndíj összege nem lehet magasabb az oktatási és 

kulturális miniszter által évente meghatározott ösztöndíj összegénél. 

 

 Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak 

megfelelően kerül meghatározásra. 

 

 A megállapított támogatás kifizetését, átutalását a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja indítja a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály felé, aki intézkedik a meghatározott időtartamra járó támogatás kifizetéséről, 

illetve átutalásáról. 

 

 Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat 

illetékességi területéről a hallgató elköltözik. 

 

 Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 

napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

 (1) Ez a szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 (2) Rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Kiskunhalas Város 

Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjpályázathoz, az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell. 

 

 

Fülöp Róbert     Dr. Ferenczi Mária 

      Polgármester      Jegyző 

 

208/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 

azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi 

kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek 

keretében, Kiskunhalas Város vonatkozásában elkészült településfejlesztési dokumentumokat 

megismerte, azokat elfogadja a 1-4. melléklet alapján. 



 

(A mellékleteket formátumukra tekintettel nem itt közöljük.) 

 

209/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a város 

29/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 209/2015.Kth. számú határozatának melléklete: 
 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 
 

1. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Sóstótól K-re lévő baromfitelep0713/5/a, 
0713/10, 0715/1(részben) helyrajzi számú telekcsoportja. 

Indoklás: A területen állattartás folyik. A Halas Agromark Kft. az EMVA támogatási alap által 
kedvezményezett beruházást valósított meg állattartó telep korszerűsítése céljából. A gazdaságfejlesztés városi érdek 
(iparűzési adó bevétel, munkahely-teremtés, beszállítás). A major kategória jobban megfelel a kialakult használati 
módnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a jóváhagyást követően 
törlődik a rajzról. 



2. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Félegyházi út menti 
03836/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,25,27,29,30,33,36,37,38,39,40 helyrajzi 
számú telekcsoport. 

Indoklás: A területen a majorokra jellemző sokrétű területhasználat valósult meg (állattartás, terménytárolás, 
terménybolt, lakóházak).Ez akategória jobban megfelel a kialakult használati módnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

3. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Majsai úti sertéstelep0935/3,4,5,6,7 helyrajzi számú 
telekcsoportja. 

Indoklás: A területen állattartás folyik. A major kategória jobban megfelel a kialakult használati módnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 



 

4. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Kunfehértói út menti 0156/15(részben), 
0156/22,23,24,2530,31,32 helyrajzi számú telekcsoport. 

Indoklás: A területen a majorokra jellemző sokrétű területhasználat valósult meg (állattartás, terménytárolás, 
lakóházak).Ez akategória jobban megfelel a kialakult használati módnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

5. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Füzespuszta055/10,11,13,35 helyrajzi számú 
telekcsoport. (T-1 Településszerkezeti terv módosítási ábrát ld. 4. pontnál) 

Indoklás: A területen a majorokra jellemző sokrétű területhasználat valósult meg (állattartás, vetőmaggyártás, 
lakóház, terménytárolás).Ez akategória jobban megfelel a kialakult használati módnak. 

 

6. Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből KM jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe (major) kerül át a Szegedi út menti 0973/43,57,63,65,69,70,71 és 
0976/10,11,14(részben), 0976/15,21,22,23,32,33 helyrajzi számú telekcsoport. 

Indoklás: A területen állattartás folyik. 
A major kategória jobban megfelel a 
kialakult használati módnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv  
   

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

7. Gyógyhely határvonalat és gyógyhely védőterületet jelöl ki a szerkezeti terv a 
városi gyógyfürdő körül, amely FÜ különleges fürdő- és strandterületet, valamint 
közpark területrészeket foglal magában. A két új elem a jelmagyarázatba is bekerül. 

 

Jelmagyarázat:  

Indoklás: A fürdő és strand jelentős méretű bővítési lehetőséggel rendelkezik természeti környezetben. A 
városközponti elhelyezkedés és a kórházi gyógyászati ellátás közelsége további fejlesztési lehetőségeket rejt 
magában. Az adottságok és lehetőségek jobban kihasználhatók a gyógyhellyé nyilvánítás révén.  



8. Keleti iparterületen KG kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kerül át összesen 
76,5 hektár, IG* sajátos – kereskedelemmel vegyes – iparterületbe kerül át összesen 12,3 
hektár, IGJ jelentős mértékű zavaró hatású iparterületbe kerül át összesen 37,4 hektár, 
HK különleges hulladékkezelő és -lerakó területbe kerül át összesen 4,8 hektár. Az Ipari 
Park gyűjtőút nyomvonal-vezetése módosul. A V vízgazdálkodási terület 5 m-rel 
kiszélesedik a Félegyháza-Kiskunhalas vasútvonal és a Majsai út között. A jelmagyarázat 
kiegészül a két új rendeltetési elemmel: IG*, IGJ 

Indoklás: A beépített területeken kialakult használati módnak jobban megfelelnek az új besorolások, a lakott 
városrészektől távol eső, a tervezett elkerülő út mentén fekvő beépítetlen területeken pedig az IG-J besorolás tág 
lehetőséget biztosít bármilyen üzem betelepülésére. Az Ipari Park tervezett feltáróútjának javasolt nyomvonal-
korrekciója egyrészt kedvezőbb forgalmi viszonyokat teremt, másrészt beépíthető méretűvé teszi a vasút felőli 
oldalon visszamaradó telekrészt. 



Keleti iparterület módosított T-1 Településszerkezeti terve 

 

    

Jelmagyarázat:    

    

 

 

 

 

 



210/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kalocsa-Kecskemét 

Főegyházmegyével a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium által 

használt épületekre vonatkozóan 2012. június 28-án megkötött vagyonkezelői szerződés 2. 

számú módosítását a melléklet szerint. 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

2. SZÁMÚ MÓDOSITÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos és átadó 

(6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.), a továbbiakban Önkormányzat – képviseli Fülöp Róbert 

polgármester –, másrészről a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (6300 Kalocsa, 

Szentháromság tér 1.), mint vagyonkezelő és átvevő, a továbbiakban Egyház – képviseli Dr. 

Bábel Balázs érsek –, a továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény ( továbbiakban: Nvtv.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény, ( továbbiakban: új Ötv. ) valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 13/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 2012. június 28-án 

létrejött vagyonkezelői szerződés módosítására.  

1. A vagyonkezelési szerződés 2. pontjában felsorolt vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

közül a 6022/1 hrsz alatti ingatlant a Kiskunhalasi Járási Földhivatal, mint illetékes 

ingatlanügyi hatóság  lejegyezte és 6022/6 hrsz és 6022/7 hrsz alatti ingatlanokra 

megosztotta, a 6022/3 hrsz.-ú ingatlant lejegyezte és 6022/4 hrsz és 6022/5 hrsz alatti 

ingatlanokra megosztotta, a 4752 hrsz és 4753 hrsz alatti ingatlanokat 4752 hrsz alatt 

összevonta. Emiatt a vagyonkezelési szerződés 2. pontját felek az alábbira módosítják: 

 

„2. Az Önkormányzat az Egyháznak vagyonkezelői jogot biztosít az Iskola által eddig 

használt és hasznosított ingatlanokra, melyek a következők:  

 4752 hrsz.-on felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 39. sz. 

(Székhely) alapterület: 9724 m
2

;  

 6022/5 hrsz.-on felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. sz. 

(Tanműhely I.) alapterület: 23038 m
2

 

 6022/6 hrsz.-on felvett 6400 Kiskunhalas, Majsai út 1. sz. alapterület: 1353 m
2

.  

 6022/7 hrsz.-on felvett 6400 Kiskunhalas, Majsai út 1. sz. alapterület: 39 269 m
2

 

 

A vagyonkezelésbe átadott ingatlanok területe az ingatlanok egésze. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, 

hogy a 4752 hrsz.-ú, 6022/5 hrsz.-ú és a 6022/7 hrsz.-ú ingatlanok 100 százalékának 

illetőségére vonatkozóan a vagyonkezelői jog a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

javára vagyonkezelés jogcímén 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig 

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

A 6022/3 hrsz. ingatlan megosztásából kialakuló 6022/5 hrsz. 23038 m
2 

területű 

Tanműhely I. ingatlanon álló oktatási épületek és a hozzájuk tartozó oktatási terület 



átadásra kerül, míg a 6022/4 hrsz. alatt önálló ingatlanná váló 11366 m
2 

közlekedési 

Tanpálya nem kerül átadásra. Önkormányzat a közlekedési Tanpálya mindenkori 

Üzemeltetőjén keresztül biztosítja, hogy a 6022/4 hrsz.-ú közlekedési Tanpálya területén 

található, a 6022/5 hrsz.-ú Tanműhely I. ingatlanhoz történő eljutást biztosító gyalogutat 

az iskola alkalmazottai és tanulói térítésmentesen használják.  

A 6022/5 hrsz. alatti ingatlanon álló oktatási épületben található kiszolgáló helyiségek – 

melyek jelenleg a közlekedési Tanpályát igénybe vevők által használtak – használatát az 

Egyház térítésmentesen biztosítja a tanpálya mindenkori Üzemeltetője részére, az 

átadáskor érvényes rend szerint. A helyiségek rendes, üzemszerű használata során 

jelentkező üzemeltetési és karbantartási költségeket az Üzemeltető megtéríti az Egyház 

részére. Ennek módját az Egyház és a majdani Üzemeltető 2012. augusztus 31-ig 

megkötendő szolgáltatási szerződésében szabályozzák.  

Az egyház a birtokba adás napjától viseli az ingatlan terheit, szedi hasznait, s kárveszély 

viselési kötelezettsége is ekkortól él. A vagyonkezelői jog jogosultja az egyház köteles 

gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyeztetéséről.” 

  

2. Megállapodó felek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás 

között békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - hatáskörtől függően – 

jogvitájuk rendezésére a Kiskunhalasi Járási Bíróság, illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselőik által helybenhagyólag írták alá. A 

vagyonkezelői szerződés jelen módosítása Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének jóváhagyó határozatával lép hatályba. 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. szeptember 14.  

 

.......................................................     ......................................................  

/: Fülöp Róbert:/       /: Dr. Bábel Balázs:/  

Kiskunhalas Város Polgármestere            Kalocsa-Kecskeméti Érsek 

 

 

211/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kalocsa-

Kecskemét Főegyházmegye a KEOP-7.13.0/15 pályázati konstrukció keretében, az 

Önkormányzat tulajdonában levő 6022/7 hrsz ingatlant érintő, épület-energiahatékonysági 

fejlesztéseket célzó pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok és igazolások megtételére. 

 

212/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 

Rotary Club Kiskunhalas Tapintható Láthatatlan elnevezésű projektjének keretében a 

városközpont műemlék épületeit és köztéri alkotásait ábrázoló, vakok és gyengénlátók 



számára Braille írással is feliratozott, Kiskunhalas Város Címerét is tartalmazó  térplasztika 

kerüljön elhelyezésre, a mellékelt térképen megjelölt helyre. 

 

 

 

213/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kunfehértó 1927 hrsz 

alatti ingatlan mellékelt vázrajz szerinti megosztásához, felhatalmazza a Polgármestert a 

vázrajz aláírásával. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy vázrajz alapján indított a 

telekalakítási eljárásban Kunfehértó Község polgármestere az ingatlanügyi hatóságnál 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviseletében is eljárjon. 

 



 
 

 

 

 



 

 

214/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Kiskunhalas 1795 hrsz alatti II. sz. vízműtelepen 3 db 10  méter talpmélységű, a 0785/6 hrsz 

alatti III. sz. vízműtelepen 3 db 12 méter talpmélységű figyelő kút megvalósításához, 

felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezési eljárásokban szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

215/2015. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

közbeszerzési tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy 

a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 144/2015. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  
 

2015. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége  
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

-        

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

1.) „ Kiskunhalas Város szilárd burkolatú belterületi  

közúthálózatának fejlesztése a Bajza utca 

útburkolatának felújításával „  

 

2.) „ Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd 

hulladéklerakó, mint szennyező forrás és lerakó által 

okozott szennyezés megszüntetése .KEOP-

2.4.§/B/2/F/10-11-2012-0001 „ 

 

 

3.) „Csipke-városközpont megújítása- Kiskunhalas 

 Nemzeti 

 

 

 

Nemzeti 

 

 

 

 

 

Nemzeti 

 

Kbt 122/A §  

 

 

 

Kbt. 122/A § 

 

 

 

 

 

 

Kbt. 94§ (3) b) 

2015. május 

 

 

 

2015. április 

 

 

 

 

 

 

2015. május 

2015. augusztus 

 

 

 

2015. július 

 

 

 

 

 

 

2015. augusztus 

nem  

 

 

 

nem 

 

 

 

 

 

 

nem 



belvárosi akcióterületének fejlesztése, DAOP-5.1.2/A-

09-2f-2013-0001” 

 

 

 

 

 

4.) „Csipke-városközpont megújítása - Kiskunhalas, 

belvárosi akcióterületének fejlesztése projekthez 

kapcsolódó kiegészítő munkák kivitelezése„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti 

 

pont szerinti, 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 

 

 

Kbt. 122/A § 

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 

 

 

 

 

 

 

2016. február 

 

 

 

 

 

 

nem 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának földgáz 

ellátásra irányuló közbeszerzése 

 

2.) „Kiskunhalas és hét (7) környező település 

közigazgatási területét érintően központi 

orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

szolgálat működtetése Kiskunhalas központi 

telephellyel„ 

  

Nemzeti 

 

 

Nemzeti 

 

 

Kbt. 94.§ (4) c)pont 

szerinti 

 

Kbt. 122/A § 

 

 

2015. május 

 

 

2015. október 

 

2017. szeptember 

 

 

2015. december 

 

nem 

 

 

nem 

VI. Szolgáltatási koncesszió       

-        

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2015. Kth. számú határozatával. 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24.  

_______________________________ 

Fülöp Róbert  

Polgármester  



216/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató  Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét egységes szerkezetben a 1. 

számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 



31 
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217/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 
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 A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:  

 

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Kiskunhalas Város Önkormányzata,  

mint a Társaság Alapítója részére.  

II. A Felügyelő Bizottság összetétele  
1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja  

 

meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.  

2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a 

Társaság Alapítója nem utasíthatja.  

3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő 

Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 

napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag 

írásban tájékoztatni köteles  

4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra 

vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a 

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.  

5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt 

Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság 

elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.  

6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai 2014.december 01-2019.november 30.napjáig:  

Laskovicsné Terzics Edit 6400 Kiskunhalas, Tormássy u.6.  

Hevesiné Vincze Éva 6400 Kiskunhalas, Téglagyári út 11.  

Kuris István László 6400 Kiskunhalas, Kossuth u.18.A.lph.4/11.  

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke  
1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A 

munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság biztosítja.  

2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag köteles 

a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.  

3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, 

akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.  

 

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre  
1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelőszerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító 

érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak 

betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel 

szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és 

munkája során szerzett tapasztalatokat.  

2.) A Felügyelő Bizottság félévente felülvizsgálja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 

Hivatal felé jogszabály által előírt adatszolgáltatásokat és azokról határozatot hoz.  
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3.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe 

tartozó minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló 

és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat.  

4.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság 

vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.  

5.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő 

Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként – a társaság 

költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.  

6.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az 

esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok 

lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.  

7.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba alapító 

okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy 

Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz 

annak napirendjére.  

 

V. A Felügyelő Bizottság működése  
1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal 

köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a 

Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.  

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és 

kötelességeiket személyes jelenlét útján gyakorolhatják.  

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A 

tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben 

a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal 

részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.  

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő 

Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három 

munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra 

történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 

összehívására.  

5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az  

 

ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető 

gondoskodik.  

6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok 

javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A 

határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.  

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt. A 

jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.  

8.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A hitelesített 

jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a társaság Ügyvezető 

igazgatójának.  

9.) Az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz útján (telefon, VOIP 

hívás, videókonferencia) is részt vehetnek, szavazati jogukat gyakorolhatják. Az ilyen módon való 

részvételt a fizikailag távol maradó tagnak legkésőbb 8 naptári nappal az ülés előtt jeleznie kell a 

Felügyelő Bizottság elnökének. Amennyiben ezt a jelzést később teszi  
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meg, részvétele és szavazása az ülésen kizárólag akkor elfogadott, ha a Felügyelő Bizottság 

valamennyi jelen lévő tagja abba beleegyezik. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő 

részvétel esetén a tagot a Felügyelő Bizottság valamely tagja azonosítja, az azonosításról szóló 

információ jegyzőkönyvbe kerül.  

10.) A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hagy jóvá.  

11.) A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, 

melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.  

 

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése  
Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:  

- A megbízás időtartamának lejáratával,  

- Visszahívással,  

- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§.-ában  

szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,  

- Lemondással,  

- Elhalálozással,  

- Külön törvényben meghatározott esetben,  

VII. Záró rendelkezések  
1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi  

 

IV. törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2015.szeptember 15. napján megtartott ülésén az 

1/2015.09.15. sz. határozatával elfogadta.  

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója 2015.szeptember 24. napján 217/2015. 

Kth..sz. határozatával jóváhagyta.  

 

Kiskunhalas, 2015.szeptember 15. 

 

218/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

A HALASI VÁROSGAZDA Zrt. 

Felügyelő Bizottságának ügyrendje 

 
A HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt. vagy Társaság) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: 

Felügyelő Bizottság, vagy Bizottság) ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., 

valamint a Zrt. alapító okiratában és SZMSZ-ben foglaltakra figyelemmel az alábbiakban állapítja 

meg:  

I. A Felügyelő Bizottság jogállása  
 

1. A Felügyelő Bizottság a Részvénytársaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Részvénytársaság 

ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.  

2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Részvénytársaság közgyűlése választ . A 

Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A Felügyelő 

Bizottsági tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók .Új tag választása esetén annak 

megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.  
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A Felügyelő Bizottság tagjai 2014.december 01-2019.november 30. napjáig :  
Dr. Skribanek Zoltán 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 52.  

Gyöngyi László 6400 Kiskunhalas, Balajthy D.u.2.  

Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József A.u.25.  

3. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.  

4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés határozattal hagy jóvá. 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

5. A Felügyelő Bizottság tagjai nem állhatnak a Részvénytársasággal munkaviszonyban  

6. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 

napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban 

tájékoztatni köteles.  

7. Megszűnik az Felügyelő Bizottság tag megbízása  

a.) a megbízás időtartamának lejártával,  

b.) a tulajdonosi közgyűlés visszahívásával,  

c.) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,  

d.) lemondással (A Felügyelő Bizottság tagja tagságáról a vezérigazgató egyidejű tájékoztatása 

mellett a legközelebbi Felügyelő Bizottság ülésén mondhat le),  

e.) elhalálozással,  
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II. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre  
1. A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése a tulajdonosok 

érdekében, tevékenységéért a tagoknak tartozik felelősséggel.  

 

2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés ülésének napirendjén szereplő 

valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Így különösen a Felügyelő 

Bizottság köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolót, a nyereség felosztására, az 

osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak 

végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 

felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 

jelentésének birtokában határozhat.  

 

3. A Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, 

kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.  

 

4. A Felügyelő Bizottság köteles folyamatosan informálódni a tulajdonos által jóváhagyott éves 

terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat a vezérigazgató biztosítja.  

 

5. A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a 

Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.  

 

6. A Felügyelő Bizottság félévente felülvizsgálja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 

Hivatal felé jogszabály által előírt adatszolgáltatásokat és azokról határozatot hoz  

 

7. Ha a Felügyelő Bizottság jogellenességet, alapszabályba, vagy közgyűlési határozatba ütköző 

tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles a vezérigazgatót és a tulajdonos képviselőjét 

haladéktalanul értesíteni.  

 

8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, 

(alapító okiratba, alapszabályba), illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti 

a gazdasági társaság, vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, köteles összehívni Közgyűlés 

rendkívüli ülését, és javaslatot tenni annak napirendjére.  

 

9. A Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke, annak 

akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja ismerteti.  

 

10. Az Igazgatóság – vagy annak valamely tagja – ellen a Közgyűlés határozata alapján indított 

perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli.  
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III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei  
1. A Felügyelő Bizottság jogosult:  

- a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól 

felvilágosítást kérni,  

- a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni,  

- ellenőrizni a Közgyűlés, a vezérigazgató határozatainak (döntéseinek) végrehajtását,  

- tevékenysége során szakértőt, illetőleg szakértői szervet – a Társaság költségére – megbízni.  

 

2. A Felügyelő Bizottság, illetőleg a Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti a 

Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.  

 

3. A Felügyelő Bizottság véleményezi a könyvvizsgáló által eléterjesztett írásbeli jelentéseket.  

 

4. A bizottság tagja jogosult:  

- részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában, és ott személyes tevékenységével előmozdítani a 

Társaság eredményes működését,  

- helyettesíteni a Felügyelő Bizottság elnökét annak akadályoztatása esetén – a Felügyelő 

Bizottság határozata alapján,  

- részt venni a Felügyelő Bizottság által meghatározott, illetve folytatott ellenőrzésekben, 

vizsgálatokon,  

- javaslatot tenni a Felügyelő Bizottság üléseinek összehívására, annak napirendjére,  

- javaslatot tehet a Felügyelő Bizottság elnökének személyére, indítványozhatja annak 

visszahívását,  

- részt vehet tanácskozási joggal a Zrt. Közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehet,  

- tiltakozhat a Közgyűlésen, az valamely határozat (döntés ellen), és kérheti tiltakozásának 

jegyzőkönyvbe foglalását,  

- kérheti a Társaság adott ügybeli irataihoz írásbeli különvéleményének a csatolását, 

kezdeményezheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálatát.  

 

5. A bizottsági tag kötelességei és felelőssége:  

 

- A Felügyelő Bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek, személyesen kötelesek 

eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági 

társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.  

- A Felügyelő Bizottság tagja az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal köteles eljárni.  

- A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az 

ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, kivéve ha a Felügyelő Bizottság tagja 

a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak vagy a 

Közgyűlésnek bejelentette.  

- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.  
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IV. A Felügyelő Bizottság elnöke  
1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok 

nyílt szavazással döntenek.  

 

2. Az elnök megbízatása a bizottsági tagsági viszonyának időtartamára szól.  

 

3. Az elnök feladat- és hatásköre:  

 

Szervezi a Felügyelő Bizottság munkáját – ennek keretében  

- előkészíti, összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit és vezeti azokat,  

- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,  

- intézkedik a jegyzőkönyv elkészítésről  

- biztosítja a Felügyelő Bizottság illetőleg a bizottsági ülések zavartalan működésének feltételeit.  

 

4. Az elnök köteles összehívni a Felügyelő Bizottságot, ha:  

- összehívását 2 bizottsági tag az ok és cél megjelölésével kéri,  

- bármely igazgatósági tag az igazgatósági határozat vagy intézkedés ellen tiltakozik, és 

tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak bejelentette  

- a könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot vagy annak elnökét a Társaság vagyonának 

várhatóan jelentős csökkenéséről, vagy olyan tényről, amely az igazgatósági tag vagy a Felügyelő 

Bizottság tag Gt-ben meghatározott felelősségét vonhatja maga után. Ezen esetekben a 

könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.  

- A Táraság részvényeseinek 10%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével írásban 

ezt kérik.  

 

5. A fenti esetekben az elnök a kezdeményezést tartalmazó irat kézhezvételétől számított 8 napon 

belül köteles összehívni a Felügyelő Bizottság ülését. Ha az elnök ennek nem tesz eleget, a 

Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság bármely két tagja összehívhatja.  

 

6. Az elnök – amennyiben indokolt – bármikor kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság 

összehívását.  

 

7. A Felügyelő Bizottság elnöke – az Igazgatóság egyidejű értesítése mellett – köteles összehívni 

a Zrt. Közgyűlését, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, illetőleg akkor, ha 

a Felügyelő Bizottság elnöke a bizottsági tagságáról lemond.  

 

8. Az elnök tájékoztatja a Zrt. Közgyűlését – annak kérésére:  

- a Felügyelő Bizottság jelentéseinek megállapításairól, vizsgálatainak eredményéről,  

- a Felügyelő Bizottság összetételét érintő változásokról  

- a Felügyelő Bizottság két közgyűlés között végzett munkájáról,  

- a tárgyév első Közgyűlésén a Felügyelő Bizottság megelőző évi tevékenységéről.  

 

9. A Felügyelő Bizottság elnöke állandó meghívottként – tanácskozási joggal – részt vesz az 

Igazgatóság ülésein.  
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10. Az elnök – az írtakon túl – ellát minden olyan feladatot, amellyel a Felügyelő Bizottság 

megbízza.  

 

V. A Felügyelő Bizottság működése  
1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok 

elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja 

tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt 

a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottsági ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze.  

 

2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve hagy 

jóvá.  

 

3. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 fő jelen 

van, határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során 

minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

 

4. A Felügyelő Bizottság negyedévente egy alkalommal, illetve minden olyan esetben, amikor 

szükségesnek látja tart ülést. Az ülés helye: a Társaság székhelye, az ülést – indokolt esetben – az 

elnök más helyre is összehívhatja ( kihelyezett ülés).  

 

5. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a 

meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon,e-mail útján megküldi, sürgős esetben 

az ülést telefonon hívja össze.  

 

6. A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal – a bizottsági tagokon kívül – részt vehet:  

- a vezérigazgató (illetőleg akadályoztatása esetén megbízottja (állandó meghívottként)  

- a könyvvizsgáló (állandó meghívottként)  

- a vezérigazgató, illetőleg a Társaságnak az a dolgozója, aki a tárgyalandó napirendi ponthoz 

kapcsolódó előterjesztést készítette (eseti meghívottként – a Felügyelő Bizottság elnökének 

meghívása alapján),  

- az a külső szakértő, illetve szakértői szervezet, aki a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Felügyelő 

Bizottság elnökének megbízása alapján vizsgálatot folytatott, szakvéleményt készített (eseti 

meghívottként – a Felügyelő Bizottság elnökének meghívása alapján),  

 

7. Ha a Felügyelő Bizottság ülése nem határozatképes, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles az 

ülést elnapolni, s a Felügyelő Bizottságot 8 napon belül újólag összehívni.  

 

8. Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket, az 

ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.  

 

9. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok 

javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben 

jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.  
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10. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.  

 

11. A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az 

elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két bizottsági tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet az elnök 

küldi meg a tagoknak, továbbá szükség esetén a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak is.  

 

12. Az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz útján (telefon, VOIP 

hívás, videókonferencia) is részt vehetnek, szavazati jogukat gyakorolhatják. Az ilyen módon való 

részvételt a fizikailag távol maradó tagnak legkésőbb 8 naptári nappal az ülés előtt jeleznie kell a 

Felügyelő Bizottság elnökének. Amennyiben ezt a jelzést később teszi meg, részvétele és 

szavazása az ülésen kizárólag akkor elfogadott, ha a Felügyelő Bizottság valamennyi jelen lévő 

tagja abba beleegyezik. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel esetén a tagot a 

Felügyelő Bizottság valamely tagja azonosítja, az azonosításról szóló információ jegyzőkönyvbe 

kerül.  

 

13. Az igazgatóságra irányadó szabályok szerint a Felügyelő Bizottság maga szervezi meg 

iratkezelését  

 

14. A Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és 

nyilvántartani.  

 

15. A Felügyelő Bizottság működéséhez, a bizottsági ülések megtartásához szükséges anyagi-

tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja.  

 

Záradék:  

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a Halasi Városgazda Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 1/2015.09.15.sz. határozatával megállapította, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2015.Kth. határozatával 

jóváhagyta.  

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. 

219/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal között 2013. december 05. napjával kötött Üzemeltetési Megállapodás 1. 

számú módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 
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220/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, valamint a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum által a Kiskunhalasi Vári 

Szabó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra (Kiskunhalas Kazinczy u. 5.), vonatkozó, 

jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Vagyonkezelési Szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés aláírására. 

 

VAGYONKEZELÉSI szerződés 

 

amely létrejött: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 

képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató helyettes 

adószáma: 15830731-2-42 

mint Ellenjegyző 

 

valamint a: 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

székhelye: Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.sz 

képviseli: Papp Gyula főigazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15832025-2-03 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00335247-00000000 
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mint átvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 

egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 

intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb 

ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési 

intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 

bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 

közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes 

vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési 

centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 

Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 

továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-

átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 

vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1.§ értelmében a KLIK-ből kiválással érintett 

köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési 

szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat 

átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a 

szakképzési centrum.  

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 

Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és 

ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, 

felszereléseket –, a Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium – az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Nemzeti 

Szakképzési és felnőttképzési hivatal – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Rendelet 

5.§ (2) alapján 2015. ……….-án átadás-átvételi megállapodást kötöttek, melyben 

meghatározták a Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek 

körét. 

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a Vagyonkezelői jog gyakorlásának 

szabályait az alábbiak szerint állapítják meg. 

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a jelen 

vagyonkezelési szerződés 1. mellékletében meghatározott ingatlanokat, 

ingatlanrészeket, valamint az azokban működő intézmények szakmai feladatellátását 

szolgáló, - 2. melléklet szerinti – ingóságokat a Centrum jogszabályokban 

meghatározott köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása érdekében. 

2. A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezteti. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

3. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az 

intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott 

feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
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Önkormányzat– a Centrummal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást 

követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények 

lebonyolítása céljából térítésmentesen használja. 

4. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 

kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 

módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

5. A Centrumot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 

jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 

szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 

helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 

bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 

történő hozzájárulást. 

6. A Centrum a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a 

központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a 

vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 

vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 

személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 

nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. 

7. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak 

átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

8. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 

közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről és a vagyonbiztosításról.  

9. A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

10. A Centrumköteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 

jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. 

Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke 

természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A 

nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített 

adat kivételével - nyilvánosak. 
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12. A Centrum a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

13. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 

fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 

adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 

akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 

vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

14. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 

következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 

költségnövekedést a Centrum köteles viselni. 

16. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 

kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 

bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 

érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli Centrumot a 

kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a 

közvagyon használójától elvárható magatartása nem volt felróható. 

17. Az Önkormányzat a Centrumtól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-

, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, 

illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább 

folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

18. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 

megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 

munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 

berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 

biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

19. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást végezni. 

20. A beruházás, felújítás értékét a Centrumnak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 

évente legkésőbb az adott gazdasági évet követő január 31-ig írásban be kell 

számolnia az Önkormányzatnak. 

21. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet 

ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot 

írásban tájékoztatni. 

22. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti 

állapotot saját költségén helyreállítani. 

23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért 

felelősséget nem vállal.  
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24. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 

ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 

használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 

Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a 

rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 

egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 

Önkormányzatnak. 

25. Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 

munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 

ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 

vagyon rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt 

irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

c) a Centrum alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, 

amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

26. Azon – a Centrum vagyonkezelésében lévő – ingatlanrészek esetében, amelyek a 

Centrum használatában és az Önkormányzat működtetésében lévő ingatlanrészekkel 

azonos helyrajzi számon helyezkednek el, a szolgáltatóknál egy fogyasztási helyként 

vannak nyilvántartva, közös energiaellátó rendszerrel rendelkeznek, működtetésük 

leválasztással nem valósítható meg, 2015. július 1-től a Centrum jogosult a 

vagyonkezelésbe nem adott ingatlanrészek közüzemi díjainak és üzemeltetési 

költségeinek továbbszámlázására az Önkormányzat felé. A költségmegosztást jelen 

vagyonkezelési szerződés 3. melléklete tartalmazza. 

A külön megállapodást a felek minden év március 15. napjáig felülvizsgálják. 

A szerződés megszűnése 

27. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 

megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik. 

28. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 

napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

29. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az 

Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben 

található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrumot az 

ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  
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30. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő 

vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 

raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.  

31. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

32. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból 

való törléséről a Centrum köteles gondoskodni. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések 

33. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy 

kiegészíteni.  

34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 

Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik meg: 

Önkormányzat: Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető, tel.: 

77/523-155, e-mail: muvoszt@kiskunhalas.hu 

Centrum: Papp Gyula főigazgató tel.: 70/382-3602; e-mail: 

kiskunhalasiszc@gmail.com 

35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetőleg a 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

36. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

Mellékletek: 1. melléklet – ingyenes vagyonkezelésbe adott ingatlanok, 

 2. melléklet – ingóleltár 

 3. melléklet - költségmegosztás 

Jelen szerződés mellékleteivel együtt … számozott oldalból áll és 7 eredeti példányban 

készült, amelyből 3 példány átvevőt, 2 példány az irányító szervet és 2 példány átadót illeti 

meg. 

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

Kelt: Budapest, 2015……… 
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A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem: 

 …..………………..…………………….. 

Palotás József 

       főigazgatói jogkörben eljáró 

       főigazgató helyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Ellenjegyző 

 

 ...........................................................................   …………………………………… 

 

pénzügyi ellenjegyző .............................    jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

 

 .................................................................  

Önkormányzat 

Fülöp Róbert polgármester 

 

 

 

 ...............................................................................  

Centrum 

Papp Gyula főigazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

 

 ........................................................................  

Önkormányzat 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

 

 

…………………………………………… 

 Centrum 

Csúzdi Zoltán gazdasági főigazgató 

helyettes 
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jogilag ellenjegyzem: 

 

 

………….……………………………… 

 Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 



Vagyonkezelési szerződés 1. melléklete 

 

 

sorszám Helyrajzi 

szám 

Ingatlan 

megnevezése 

Ingatlan 

címe 

Nettó 

alapterülete 

(nm) 

Vagyonkezelésbe 

átadott nettó 

alapterület 

Kollégium 

területe 

(nm) 

1. 1708 iskola Kiskunhalas, 

Kazinczy 

utca 5. 

6892 5123 1769 

2. 4802/2 iskola Kiskunhalas, 

Kossuth utca 

23. 

12105 12105   

3. 1832 

 

tanműhely Kiskunhalas, 

Kőrösi út 1. 

7321 7321  

 

 .........................................................................  

Fülöp Róbert 

polgármester 

Önkormányzat 

 

 ........................................................................  

Papp Gyula 

főigazgató 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

 

ellenjegyzem: 

 .........................................................................  

Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

 

 



Vagyonkezelési szerződés 2. melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÓ VAGYONLISTA 
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Vagyonkezelési szerződés 3. melléklete 

Megállapodás 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum között 

létrejött vagyonkezelési szerződés 26. pontjában foglalt működési költségek 

megosztásáról 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806 

statisztikai számjele:15724904-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

székhelye: Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. 

képviseli: Papp Gyula főigazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15832025-2-03 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00335247-00000000 

ÁHT azonosítója: 354617 

statisztikai számjele: 15832025-8532-312-03 

mint átvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

I. Az Önkormányzat a Centrum vagyonkezelésében lévő közös használatra szolgáló 

ingatlanok használatával kapcsolatos közüzemi díjakat és üzemeltetési költségeket az alábbi 

megosztás alapján teljesíti: 

1. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma  

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. 

Energiahordozók, költségek 

megnevezése 

Kollégium  Iskola  

Villamos energia 17,54 % 82,46 % 

Földgáz 

Mérési helyek:           G100 

                                   G6 

                                   G25 

 

22,12 % 

45,8 % 

25 % 

 

77,88 % 

54,2 % 

75 % 

Víz, szennyvíz 

Mérési helyek:           Iskola 

                              Kollégium 

                     melegítőkonyha 

 

0 

72,25 % 

48,4 % 

 

100 % 

27,75 % 

51,6 % 

Őrzés-védelem külön szerződés alapján   

Tűzvédelem iskolai és kollégiumi tűzoltó készülékek arányában kerül 

megosztásra  

Hulladékszállítás iskolai és kollégiumi hatályos statisztikai tanulólétszám 

arányában kerül megosztásra 

rovar-és rágcsáló irtás külön szerződés alapján  

kazán karbantartás szerződés alapján karbantartott kazánok arányában kerül 

megosztásra 
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érintésvédelem, tűzvédelem az iskola és a kollégiumra eső alapterület arányában kerül 

megosztásra 

 

Takarítás, karbantartás kapcsán a működtetői feladatokkal kapcsolatos teendőket az 

Önkormányzat látja el. 

II. A 2015. július 1-jétől fizetendő költségeket az Önkormányzat az irányítása alá tartozó 

intézmény, a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezetén (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.; adószám: 15340247-2-03; 

törzsszám: 340247) keresztül fizeti meg, melyet a Centrum negyedévente utólag a negyedévet 

követő hónap ötödik napjáig számláz az intézménynek és az intézmény a számla 

kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles megfizetni.  

A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.  

Felek jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015. 

 

 

 

...............................................................                             ........................................................... 

     Kiskunhalas Város Önkormányzata                      Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

  képviseletében     képviseletében 

          Fülöp Róbert polgármester                                        Papp Gyula főigazgató 

 

 

 

 

..............................................................                             .......................................................... 

 pénzügyi ellenjegyző                                                      pénzügyi ellenjegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási Csúzdi Zoltán gazdasági 

osztályvezető      főigazgató helyettes 

 

 

 

 

..............................................................                             .......................................................... 

 jogi ellenjegyző                                                              jogi ellenjegyző 

 

  
221/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepcióját a 2015-2020. közötti időszakra. 

2. A Képviselő-testület megbízza Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot 

a koncepció évenkénti felülvizsgálatával és a módosító javaslatok testülethez való 

beterjesztésével. A Bizottság első alkalommal a 2016. decemberi testületi ülésre készítse el 

jelentését és a módosító javaslatait. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának  

Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 

2015-2020. 
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1. Bevezető 
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1.1 Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrása 

 
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása Magyarország Alaptörvénye, 

amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, 

oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ-

egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott 

Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és 

jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege is. 

 

Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, melynek 13.§-ában a települési 

önkormányzat feladatai között a jogszabály – felsorolja gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások, valamint a sport, és az ifjúsági ügyekről való gondoskodást. Ezeken kívül az adott 

önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi törvény és a 

köznevelésről szóló törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. 

 

A hatályos jogszabályi környezet legfőbb hiányossága, hogy nem rendelkezik az ifjúsági 

korosztályok társadalmi részvételéről, azaz az élethelyzetet befolyásoló állami/önkormányzati 

döntéshozatali folyamatokban történő részvétel lehetőségének kereteiről.  

 

Mivel a törvényekből nem derül ki, hogy pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az 

önkormányzatnak, ezért alapvető, hogy az adott település önkormányzata kidolgozza a saját 

ifjúsági koncepcióját. 

 

A legfontosabb kérdés: Mi a szerepe az ifjúságpolitikának, illetve az ifjúságról való 

önkormányzati gondolkodásnak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Az önkormányzati ifjúságpolitika elvi alapjai, feladata  
 

Az önkormányzati ifjúságpolitika kulcsa az integráció. Ez a mi esetünkben két folyamatot 

kell, hogy lefedjen. Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a 
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fiatalokkal, mint egésszel való foglalkozást, hogy ne csak mint egy-egy társadalmi probléma 

hordozója jelenjenek meg. Ez az egyik integrációs folyamat. 

 

A másik kapcsolódik a döntéshozatali mechanizmushoz. Ebben a dimenzióban az integráció 

azt jelenti, hogy fiatalokat be kell vonni a helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába. 

Esetünkben ez elsősorban azt jelenti, hogy a koncepció végrehajtásában a legfontosabb 

szerepet maguknak a fiataloknak, illetve szervezeteiknek kell szánni.  

 

Az önkormányzatnak, ha meg akar felelni a kihívásoknak, kénytelen differenciáltan kezelni az 

egyes problémákat és nincs arra mód, hogy minden egyes kérdés tárgyalásakor megjelenjenek 

a fiatalok, mint szempont. Éppen ezért szükség van egy integráló (és a végrehajtást 

koordináló) ifjúságpolitikára vagy inkább ifjúsági stratégiára, amely garantálja az ifjúság 

bevonását a döntésekbe. Fontos kihangsúlyozni, hogy a fiataloknak nem arra van szükségük, 

hogy mások képviseljék érdekeiket, vagy hogy mások oldják meg helyettük a problémáikat. 

Sokkal inkább arra, hogy önszerveződési lehetőségek birtokába jussanak és ezzel élni is 

tudjanak. 

 

Az önkormányzati ifjúságpolitika következő fontos alapelve a decentralizáció. Ez azt jelenti, 

hogy a feladatokat azokon a színtereken valósítsuk meg és a forrásokat ott biztosítsuk,  ahol 

ez a leghatékonyabb megoldást jelenti. Ennek további fontos feltétele, hogy az ifjúsági célra 

fordítható költségvetési források legalább hét évre előre kiszámíthatóak, tervezhetőek 

legyenek.  

 

Mindent összevetve az ifjúságpolitika nem más, mint gondolkodásmód, melyet a döntéshozók 

követnek munkájuk során. 

 

 

1.3. A koncepció előkészítését és a benne foglalt feladatok megfogalmazását 

meghatározó alapelvek: 
 

A távlati célok több ponton kapcsolódnak és folytonosságot mutatnak.  

 

Részvétel, párbeszéd 

Minden meghozott döntés a fiatalok jövőjére lesz leginkább hatással. Ha azt 

szeretnénk, hogy a fiatalok maguknak érezzék a várost, hogy elfogadják minden szépségét és 

hibáját, úgy a jövőjüket meghatározó döntések részeseivé kell tennünk őket. Figyelembe kell 

venni észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat, lehetőség szerint be kell vonni őket az 

előkészítés és a megvalósítás folyamataiba, megadva nekik a megfelelő támogatást. Az 

ifjúsági civil szervezeteknek is több teret kell adni az előkészítés folyamataiban, hiszen ők 

első kézből tudnak információt nyújtani a fiatalok problémáiról és szükségleteikről. Ehhez 

elengedhetetlen az Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a Városi Diákönkormányzat az 

Ifjúsági Tanács és az Ifjúsági Kerekasztal felállítása.  

 

 

 

 

Esélyegyenlőség  

Meg kell teremteni minden gyermek és fiatal számára az egészséges testi és szellemi 

fejlődéshez való esélyt, függetlenül a családok anyagi helyzetétől és szociális környezetétől. 

Emellett szolgálnia kell a tehetségek gondozását, a képességek legteljesebb kibontakozását és 

el kell érnünk minden tehetséges fiatal felismerését és a lehetőségek szerinti támogatását. 
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Különös figyelmet kell biztosítanunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és 

bármilyen fogyatékkal élő fiatalok segítésére. 

Az egészséges környezethez, a tanuláshoz, a személyi szabadsághoz való jog korra, nemre, 

nemzetiségi hovatartozásra, vallási meggyőződésre, egészségi állapotra nézve is 

elidegeníthetetlen, korlátozhatatlan. Az ezzel kapcsolatos ellátásokat, szolgáltatásokat az 

Önkormányzat egyenlő eséllyel kell, hogy biztosítsa mindenkinek.  

Együttműködés, koordináció  

Az Önkormányzat számára az egyre szűkülő anyagi lehetőségek és egyre több feladat ellátása 

egyre nagyobb terheket helyez. A kötelező feladatok ellátásán felül azonban sok olyan 

feladata van egy önkormányzatnak, mellyel a lakosoknak tartozik és a városban élő társadalmi 

csoportoknak biztosítani kell. Azonban ezeket a feladatokat csak a társadalom segítségével, 

együttműködő partnerekkel tudja véghez vinni, legyenek azok civil szervezetek, egyházak 

vagy a vállalkozói szféra egyes szereplői. Az együttműködési lehetőségeket az 

Önkormányzatnak keresnie és azokat támogatnia kell. Emellett az Önkormányzat a feladatok 

összességére nagyobb rálátással bír, emiatt is bizonyos szinten a partnerek önállóságát 

tiszteletben tartva koordináló szerepet tölthet be. 

Folyamatosság 

Egy ember fejlődésében a legtöbb fizikai és szellemi változás a gyermek- és kamaszkor alatt 

történik.  

Figyelembe kell venni minden egyes társadalmi és gazdasági változást és nyomon kell 

követni azokat, egy folytonosságot megalapozni, hogy az Önkormányzat folyamatosan 

nyomon tudja követni a változásokat és így valós igényeket beépítve szervezze a korosztállyal 

kapcsolatos feladatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Az ifjúsági korosztály Kiskunhalason 
 

Kiskunhalas Város Középtávú Ifjúsági Koncepciójának elkészítésekor első lépésként 

meg kell határozni,  melyik az a korosztály, amelyet érint az „ifjúsági” jelző. 

Ennél a problémánál azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyek az egyes 

egyének életkörülményeit, társadalmi státuszát befolyásolják. Ilyen körülmények, pl.: 
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gazdasági helyzet, munkaerő-piaci helyzet, fizetések szintje, önálló lakás, lakhatás kérdése 

stb. Ezek, az elsősorban közgazdasági fogalmak voltak egyrészről azok, amelyek szerepet 

játszottak a korosztály meghatározásánál, illetve az a megfigyelhető tendencia, hogy a fiatalok 

egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom tagjává és egyre inkább kitolódik a fiatal 

házasoknál az első gyermek vállalásának, a családalapításnak az időpontja. A kérdés másik 

része az, hogy a koncepció megalkotása előtt mindig "ifjúsági koncepcióról" beszéltünk, 

holott az igazán helytálló megnevezés a "gyermek- és ifjúsági" koncepció. 

A fent leírtakból kiindulva a gyermek- és ifjúsági korosztályt az alábbi csoportban 

határozhatjuk meg: 

 

0-29 éves korig: 

ezen belül: 

gyermek korosztály:    0-14 éves korig (születéstől az alapfokú tanulmányok 

befejezéséig) – célszerű itt is megkülönböztetni a 0-6 és a 6-14 év közötti korosztályokat, az 

utóbbiak, akik az alapfokú iskolai oktatásban vesznek részt, 

ifjúsági korosztály:  15-22 éves korig (közép és felsőfok, illetve szakmunkás, 

technikus pályakezdés időszaka) 

fiatal felnőtt korosztály:  23-29 éves korig (pályakezdés, családalapítás időszaka) 

  

A statisztikai adatok tükrében el kell mondani, hogy az érintettek köre jelentős nagyságot 

képvisel Kiskunhalas összlakosságának tekintetében. Ezek a számok a következők: 

 

Kiskunhalas összlakossága:  29 127 fő (állandó lakos) ebből a gyermek és ifjúsági 

korosztályba tartozik: 

0-6  évesek száma:     1748  fő 

7-14 évesek száma:    2300  fő 

15-22 évesek száma:     2615  fő 

23-29 évesek száma:    2666  fő 

Összesen:      9329  fő, 

Kiskunhalas összlakosságának a 32,02 %-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A koncepcióról általában: 

A koncepció által felölelt időszak meghatározásánál fontos szempont volt az, hogy közép 

távon hány év alatt lehet megvalósítani a felmerült feladatokat. Az összevetések végső 

megállapításaként "Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója" az elfogadástól 

számított 5 éves időszakra készült. 
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Az ifjúsági terület szerteágazó volta és a koncepcióban felölelt időszak nagysága miatt a 

felmerülő problémák, igények és az ezekhez kapcsolódó megoldások az alábbi öt 

területben csoportosíthatók: 

 

- Egészségügy, szociálpolitika 

- Oktatás, képzés 

- Szabadidő, kultúra, sport, civil szervezetek 

- Pályaválasztás, munkavállalás, 

- Érdekvédelem,  nemzetközi kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Szakterületek, feladatok 
 

 

3.1.Egészségügy, szociálpolitika 
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3.1.1 Egészségügy: 

2005-ben egy pályázat háttéranyagaként elkészült: Kiskunhalas Város Egészségterve, egy olyan komplex 

tanulmány melynek egy része (állapotleírás, problématérkép) aktualizálva más elemző tanulmányok jó alapja 

lehet.  

A programok részletezése egy évre szólt és segítséget adott más szervezeteknek és intézményeknek ahhoz, 

hogyan tehetnek ők is valamit az egészségfejlesztés jegyében. 

Az alábbiak szerepeltek benne – a teljesség igénye nélkül: 

- Egészségnap a Garbaiban: „Ne gyújts rá! Világnap 

- Egészségnapok általános iskolában (mozgás, táplálkozás) 

- Óvodai családi nap: „Légy egészséges, mint a makk!” 

- Egészséghét a Szűts József Ált. Iskolában 

- „Ép testben ép lélek”: Felsővárosi Általános Iskolában vetélkedő több fordulóban. 

- Életmód szakkör halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak; cél az életvezetési ismeretek átadása. 

- Egészségbarát büfé: középiskolás diákok aktív tevékenységével. 

- Mentálhigiénés kiállítás: egyik célunk az egészségfejlesztés „kézzelfoghatóvá tétele”, melyet ezúton meg 

tudtunk valósítani. 

Fontos szempont, hogy a fiatalok aktív részesei legyenek a programoknak. 

Problémát jelent, hogy annak ellenére, hogy köztudottan a MEGELŐZÉS OLCSÓBB A GYÓGYÍTÁSNÁL, 

egyre kevesebb forrás jut az egészségfejlesztésre – melynek következményeit később a fiatalok is érezni fogják. 

Nagyon fontos az aktív és szinte mindig tettre kész aktivisták számának növelése. 

Számos olyan program szervezhető csekély anyagi ráfordítással, mely azt közvetíti, hogy az egészség = érték! 

Iskolaorvosi tevékenység, védőnői szolgálat 

A védőnői szolgálat a városban működő Családsegítő – Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti 

keretén belül működik 

A védőnői szolgálat a 49/2004. ESZCSM. rendelet alapján működik.  

Ennek megfelelően a körzeti védőnők látják el a 0 – 6 éves korosztályt, a várandósokat 

valamint a város óvodáit.  

A függetlenített főállású iskolai védőnők feladata az általános iskolák ellátása.  

Az ifjúsági védőnők feladata a városban működő középiskolák tanulóinak ellátása.  

Városunkban 10 körzeti védőnő, 3 iskola védőnő, és 3 ifjúsági védőnő dolgozik. Fő feladatuk 

a preventív munka. Munkájukat az iskolaorvosokkal, gyermekorvosokkal, és szülész – 

nőgyógyász szakorvosokkal együttműködve végzik.  

A városban 6 gyermekorvosi praxis működik vállalkozási formában. Orvosaink a csecsemő és 

gyermekbetegségek szakorvosai.  

 

Az ifjúság egészségügyben és iskola egészségügyben 2 főállású iskolaorvos és 2 vállalkozó 

iskolaorvos látja el a munkát. Az orvosok a gondozási feladatokat betegségcsoportok szerint 

végzik, a gyógyítást mindig preventív munka és szűrés előzi meg.  

Városunkban domináns a felső és alsó légúti megbetegedés, és egyre több az allergiás 

megbetegedések száma is. Gyógyítás szempontjából előnyös helyzetben vagyunk, mert 

gyermek-pulmonológiai szakvizsgával is rendelkezik két gyermekorvosunk. Sajnálatos tény 

hogy bár a szülő a beteg gyermekét elviszi az orvoshoz, a táppénzt egyre kevesebben veszik 

igénybe, mivel egy részüknek már nincs munkahelye, vagy félnek a munkahelyük 

elvesztésétől.  

A védőnők és a gyermekorvosok napi kapcsolatban állnak egymással, így a munkájuk 

gördülékeny, naprakész.  

 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk 5 évre visszatekintve a körzeti védőnők által ellátott 

gondozotti kör alakulását születésszám szempontjából.  
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Dátum 
Élve születések 

száma 

Halvaszületések 

száma 

Koraszülések 

száma 

Csecsemő halottak 

száma 

2010 259 1 30 2 

2011 231 0 25 3 

2012 248 1 38 0 

2013 236 0 16 2 

2014 229 3 22 0 

 

Az alábbi táblázat számokban foglalja össze a körzeti védőnők által végzett gondozási 

tevékenységet. A védőnők a munkájukat részben a gondozottak otthonában, családlátogatás 

kapcsán, részben tanácsadások alkalmával, az orvossal team-munkában, az Egészségházban 

látják el. A táblázat a  0-6 éves korosztályra vonatkozik. 

 

Dátum  
Nyilvántartottak 

száma  

Védőnői 

családlátogatások 

száma 

Tanácsadáson való 

megjelenés 

2010 1928 8416 

0-11 hó: 3219 

12-35 hó: 6714 

3-6 éves: 13210 

2011 1823 8321 

0-11 hó: 3320 

12-35 hó: 6654 

3-6 éves: 11901 

2012 1895 7517 

0-11 hó: 3211 

12-35 hó: 6547 

3-6 éves: 12985 

2013 1864 7746 

0-11 hó: 3297 

12-35 hó: 6489 

3-6 éves: 12587 

2014 1799 7802 

0-11 hó: 3302 

12-35 hó: 6387 

3-6 éves: 11902 

 

 

 

Kiskunhalasi Iskola-egészségügyi Szolgálat 

A Kiskunhalasi Iskola-egészségügyi Szolgálat a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat keretében 

működik. Az iskola-egészségügyi feladatokat 4 főállású iskolaorvos és 6 főállású védőnő látja 

el a „26/1997.(IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról” szóló rendeletnek 

megfelelően. Az általános iskolákban az iskola-egészségügyi feladatokat az iskolákban 

felszerelt orvosi rendelőkben látják el az iskolaorvosok és védőnők, a középiskolák ifjúság-

egészségügyi feladatait a központi orvosi rendelőkben látják el. 

Az ellátást az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

 

6 – 14 éves korúak 

ellátása 

Általános Iskola 

Iskolaorvosi ellátás Iskola védőnő Fogorvosi ellátás 
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14 – 18 éves korúak 

Középiskolák 
Ifjúsági orvos Ifjúsági védőnő Fogorvosi ellátás 

 

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat 6 általános iskolát és 4 középiskolát el. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt tanévekben az általános és középiskolákban végzett 

iskola-egészségügyi szolgálat munkájának főbb mutatóit. 

 
Tanév Tanulók 

száma 

Szűrővizsgálat 

száma 

Beutaltak 

száma 

Védőoltá

sok 

száma 

Gondozottak 

száma 

Rendezvények 

száma 

A 

rendezvényeke

n részt vett 

tanulók száma 

2009/2010 6037 4288 523 2809 591 623 21 430 

2010/2011 5818 3930 516 1225 972 367 14 025 

2011/2012 5683 4017 572 967 1289 495 15 708 

2012/2013 5121 4109 594 1298 1912 395 12 047 

2013/2014 4903 4150 558 1470 1519 332 10 309 

A munka végzése az iskolával egyeztetett munkaterv alapján történik. A feladatok közé 

tartozik a tanulók rendszeres szűrővizsgálata, kötelezően előírva a 2-4-6-8-10-12 

évfolyamoknál. A kötelező és ajánlott védőoltások szervezési és lebonyolítási feladatai. A 

tanulók körében személyes tanácsok adása a szűrések, fogadóórák alkalmával. A 

közegészségügyi és járványügyi feladatok közé tartozik a tanulók rendszeres tisztasági 

vizsgálata és az iskola helyiségeinek higiéniai ellenőrzése, az iskolai büfék és konyhák 

ellenőrzése és javaslattétel az üzemeltetőknek. 

A munkájuk során nagy hangsúlyt fordítanak az egészségnevelésre az alábbi 

témakörökben: 

- egészséges életmódra nevelés 

- egészséges táplálkozás 

- drogprevenció 

- balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás 

- daganatos betegségek megelőzése (önvizsgálat) 

- káros szenvedélyek megelőzése (dohányzás, alkohol) 

- tinédzserkori változások, családtervezés, fogamzásgátlás, nemi betegségek 

- környezetvédelem 

- bűnmegelőzés 

- csecsemőgondozás 

- pályaválasztási tanácsadás 

A tanév során rendszeresen tartanak egészségnevelő órákat, valamint egészségnapokat 

szerveznek az aktualitásoknak megfelelően, pl: AIDS Világnapja, Rákellenes Világnap, 

Föld napja, Füstmentes Nap, Fogászati Nap, Bűnmegelőzési Nap, Salátakészítő Nap. 

Az egészségnevelés terén számos szervezet segíti a munkát, pl.: Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság, Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda, Magyar Vöröskereszt 

Kiskunhalasi Szervezete, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Halas-Dent Kft., Kiskunhalasi 

Mentőszolgálat, ÁNTSZ munkatársai, Halasvíz Kft., Bioboltok, Kiskunhalasi Tűzoltóság, 

Pszichiátriai betegek Otthona, Pethő Intézet. 

Az egészségnevelésen belül kollégiumi klubfoglalkozásokat is tartanak a diákok körében, 

közös főzésekkel, előadók hívásával színesítik a programokat. 

Az egészségnevelő programok lebonyolításában sok segítséget kapnak egyes 

gyógyszercégektől. Sajnos az iskolák szűkös kerete és az anyagi háttér miatt nincs lehetőség 
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másként megoldani a támogatást. A tapasztalatok szerint sokkal kézzelfoghatóbbá és 

hatékonyabbá lehetne tenni az egészséges életmódra nevelést, ha anyagi eszközök is 

biztosítva lennének a programokhoz, pl: egészséges ételek elkészítéséhez nyersanyag, 

szemléltető eszközök biztosítása csecsemőgondozáshoz, elsősegélynyújtáshoz, stb. 

Az iskolák új tanulóinak beiratkozásánál és a nyílt napokon részt vesznek, pályaválasztási 

tanácsadásokat tartanak. 

Városunk szerencsés helyzetben van, mert a fent felsorolt programok egy részében nagy 

segítséget tud nyújtani a média. a helyi televízió, rádió, és újság.  

Feladatok: 

 Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedő csoportok 

körében. 

 Fiatalok számára a sportoláshoz, a szabadidő helyes eltöltéséhez helyszínek és 

eszközök támogatása, pl. uszoda fejlesztése, szabadidőközpont létrehozása, 

sportpálya fejlesztése, kalandpark, kerékpárutak fejlesztése, gördeszkapálya, stb. 

 Tinédzser Ambulancia létrehozása a segítségre szoruló fiatalok számára. 

 Iskolák legyenek nyitottak a diákok számára a sportolási és szabadidős 

tevékenységekhez. 

 Koraszülöttek valamint serdülőkorúak részére nem kötelező, de ajánlott védőoltások 

támogatása 

 Szabadidős és sporttevékenységek szervezésében, egészséget támogató 

programokban anyagi támogatás. 

 Programok támogatása a mentálhigiéné területén, kommunikációs és 

személyiségfejlesztő tréningek szervezése a tanulók és a dolgozók körében 

 Kommunikációt fejlesztőprogramok létrehozása részben a gondozottak, részben a 

dolgozók részére 

 Az intézmények közötti kommunikációs és eszközrendszer javítása 

 Fiatalok felkészítése a családi életre – programok támogatása (baba-mama klubok, 

gyermekvállalásra előkészítő és felkészítő klubok, életvezetési tanácsadások, 

gyermeknevelési tanácsadási klubok, háztartásvezetési tanácsadás) 

3.1.2 Szociálpolitika 

Prevenciós tevékenység:  

Középiskolákban rendszeresen tartanak interaktív foglalkozásokat e témában, már több ezer (!) tanuló vehetett 

részt ilyen órákon.  

A rendőrség szakemberei segítségével és közreműködésével minden iskolában évek óta 

eredményesen működik a DADA – program. 

Ennek ellenére az elmúlt öt évben jelentős visszaesés tapasztalható a prevenciós 

tevékenységekben. Az ifjúsági koncepció feladata kell, hogy legyen az elsődleges és 

másodlagos prevenciós tevékenységek visszaállítása, a civil szervezetek bevonása a megelőző 

tevékenységekbe. 

Az Országgyűlés a 80/2013. (X.16.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Drogellenes 

Stratégia 2013-2020.„ Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című 

dokumentumot.  

A fentiek tükrében a megelőzés feladatai jól kirajzolódnak, amelyek az alábbiakban 

összegezhetők: 
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A szociális intézményrendszer feladatai a drogprevenciós tevékenységek körében: 

Az egyre jobban terjedő droghasználattal, valamint ennek következményeként 

jelentkező mentális, egészségügyi, szociális problémák megszaporodásával új, integráltabb, 

az ellátórendszer intézményei közötti szoros és napi szintű kapcsolattartásra van szükség. A 

hatékony tevékenységhez elkerülhetetlen olyan alapelvek, programok, módszerek kialakítása, 

amelynek segítségével területi, városi vagy községi szinten jól koordinálható, látható és 

ellenőrizhető a településen a drogkérdéssel kapcsolatos pillanatnyi állapot. A települési 

szinten kialakított „drogellenes stratégiának” tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyek 

szükségesek lehetnek az egységes problémakezeléshez. Ugyanakkor minden résztvevő 

számára - profiljának megfelelő - jól meghatározott feladatokat kell megszabni, 

konkrétumokkal és határidőkkel. A tevékenység koordinálásának szervezete a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum, amelynek működtetése a Városi Önkormányzat feladata. Ez a szervezet 

alkotó szakmai műhelyként is kell, hogy dolgozzon, új módszerek, eljárások kidolgozása, 

vagy meghonosítása érdekében.  

A szociális alapellátást biztosító intézmények közül a Családsegítő Szolgálat, valamint 

a Gyermekjóléti Szolgálat feladatai jól illeszthetők a települési szintű drogellenes stratégiai 

program céljaihoz. Ennek keretén belül az alapfelmérések koordinálásának és végrehajtásának 

az intézményévé tudnak válni. A statisztikai felmérések, vizsgálatok, azok szakmai 

szempontból történő feldolgozása elengedhetetlen a helyzet tisztán látása, az objektív állapot 

meghatározásához. A szociológiai kutatásmódszertan alkalmazásával olyan bázismutató 

számokhoz juthat a település, amelynek felhasználásával már hatékonyan tudnak fellépni a 

megjelent problémák kezelésében.  

A helyzetfelmérés feladatkörén kívül a szociális és gyermekvédelmi szféra másik 

fontos feladatkörének határozható meg az egyre szélesebb körű jelzőrendszer működtetése. Ez 

egyrészt a terepen található, és önkéntesen együttműködő intézményrendszer valamilyen 

szintű koordinálása, másrészt az egyének, a családok, vagy a kortárs csoportok bevonása az 

információk áramlásába annak érdekében, hogy minél pontosabb, időben érkező jelzés álljon 

rendelkezésre a beavatkozási kompetenciával rendelkező szervezetek, személyek részére.  

Milyen sajátos feladatokat tud felvállalni a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat 

intézményi hatáskörén kívül? 

A szociális munkás, szociálpedagógus szakemberek az egyéni esetkezeléstől a 

csoportokkal, közösségekkel végzett szociális munkáig viszonylag sok területre szereztek 

kiképzettséget, ezt a tudást a gyakorlatban is jól kamatoztathatják. Ezekben az 

intézményekben a rendelkezésre álló pszichológus, mentálhigiénés szakemberek megfelelő 

kompetenciával rendelkeznek a felmerülő esetek kezelésével kapcsolatban. Bizonyos 

esetekben külső szakspecialisták tevékenységének igénybevételére is van lehetőség. A nagy 

intézményi prevenciós programok mellett, az ezekből kimaradó kisebb csoportok és egyének 

számára a jelzett szociális intézmények megfelelő, az érintett csoport specifikumaihoz 

illeszkedő kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokat állíthatnak össze és bonyolíthatnak le.  

Olyan klubjellegű foglalkozások, formális, vagy informális csoportok létrehozása, 

amelyek a csellengő, sok szabadidővel, de kevés tartalmas elfoglaltsággal rendelkező 

korosztályok számára nyújtanak lehetőséget.  

Felvilágosító tevékenység, prevenciós felvilágosító anyagok terjesztése az intézményt 

felkeresők és a családgondozók által megkeresettek körében.  

A problémával érintett fiatalok, illetve szülők, vagy hozzátartozók számára tanácsadás 

biztosítása.  

A gyermekjóléti illetve családsegítő szolgálatok tevékenysége során különösen fontos 

azoknak a kockázati csoportoknak a figyelemmel kísérése, amelyek a droghasználattal 

kapcsolatban ebből a szempontból fokozottan veszélyeztetettnek minősülnek. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Az 

önkormányzatnak a törvényben foglaltak szerint kell biztosítani a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, így a 

- gyermekjóléti szolgáltatást, 

- gyermekek napközbeni ellátását, 

- gyermekek átmeneti gondozását. 

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 

- Családgondozásban részesült gyermekek száma: 394 fő 

- Családgondozásban részesült családok száma: 179 család 

Alapellátás 

-Az alapellátás keretében családgondozásban részesült gyermekek száma 203 fő. 

Ezen esetekben gyermek/család önként vállalta az együttműködést a szolgálattal. A felajánlott 

szolgáltatásokat elfogadták, kölcsönös együttműködés alakult ki a segítőkkel. 

-A leggyakrabban észlelt problématípusok: 

- anyagi    29 % 

- gyermeknevelési   23 % 

- magatartási   6,1 % 

- beilleszkedési   2.6 % 

- családi konfliktus  4,9 % 

- életviteli problémák  15,4 % 

- szülői elhanyagolás  7,3 % 

- családon belüli bántalmazás 1.2 % 

- betegség, fogyatékosság  1.3 % 

- szenvedélybetegség  9,2 % 

 

- Kiemelkedően magas a több probléma együttes előfordulása, mely gondozott családjaink 

62%-át érinti. Olyan családokat soroltunk ebbe a kategóriába, ahol 3 vagy több probléma 

jelentkezett, jellemzően a gondok közül egy mindig szociális eredetű volt.  

Védelembe vétel 

-A védelembe vétel keretében biztosított családgondozás125 gyermek esetében történt. 

Védelembe vétel akkor történik, ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, a jegyző a gyermeket 

védelembe veszi. 

-A 15/1998. évi NM rendelet értelmében a gyermekjóléti szolgálatok feladata a szabadidős 

programok szervezése is. E feladata ellátásához személyi, anyagi és intézményi háttérrel 

korlátozottan rendelkezik. Gyakran bekapcsolódik rendezvényekbe, illetve kezdeményezi 

azokat. Önálló programjai is vannak (nyári táborok, tóparti programok, túrák, játszóházak). 

Ezentúl széleskörű információkat biztosít szabadidős programokról, illetve segíti a gyermeki, 

családi jogok érvényesülését, a segítő és segélyszolgálatok, szervezetek elérését. 

Közreműködik, illetve koordinálja különböző karitatív, segítő akciókat.  Városi szinten 

működteti a jelzőrendszert, mely részben az aktuális feladatok megbeszélésére, illetve 

tematikus értekezletek megtartására, az eltérő szakmai megközelítések koordinálására szolgál. 
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A szolgálat munkatársai családlátogatásaik során napi és élő kapcsolatot tartanak az ifjúsági 

és gyermek korosztály azon csoportjaival, akik leginkább veszélyhelyzetben vannak, 

támogatásra, segítségre szorulnak.  

A fent leírtakból kitűnik, hogy Kiskunhalas kiterjedt szociális hálóval rendelkezik, 

amelynek segítségével sok rászorulónak tud alkalmi vagy rendszeres segítséget nyújtani, de 

ennek ellenére vannak még hiányosságok, melyeket - az ifjúsági korosztály érdekében és 

védelmében is - az elkövetkezendő öt évben pótolni kell. 

„KorTársaság” (kortárs segítői csoport, hálózat) szerepe a megelőző tevékenységben: 

Külön említést érdemel egy, külföldön és több magyarországi városban már sikeresen 

alkalmazott projekt, melynek lényege 3 szóban foglalható össze: felkereső ifjúsági munka. 

Az ifjúsági szociális munkával foglalkozó szakemberek már több mint hét éve dolgoznak 

azon, hogy a felkereső ifjúsági munka módszertanát annak németországi és európai 

szakembereivel hazai környezetbe adaptálják. Városunkban korábbi években a Vári Szabó 

István  Szakközépiskola módszertani gondozásban működött egy kortárs segítői csoport. A 

segítő csoport fennállása alatt az arra kiképzett és felkészített fiatalok a „terepen” a saját 

közvetlen környezetében végeztek célirányos és esetenként nagyon meggyőző, hatékony 

szociális munkát. Ennek a felelevenítése, a szervezeti keret megteremtése lehetne a 

kialakítandó család és gyermekvédelmi központ egyik feladata is, természetesen 

együttműködve a középiskolákkal, a szakmai háttérrel és tevékenységét kibővítve a 

megváltozott követelményeknek megfelelően.  Munkacímként pár éve a „KorTársaság” 

elnevezés vetődött fel, mely a felkereső ifjúsági munka különböző aspektusait ötvözheti 

magába: a személyes kapcsolati munkát, a fiatalok problémáinak, helyzetének ismeretét, a 

drogprevenciós munkát és a könnyen elérhető tanácsadást. Az ifjúság informális csoportjai 

körében végzett felkereső munka azon a felismerésen és elven nyugszik, hogy azok a fiatalok 

kerülnek legkevésbé az intézményi ellátó hálózat körébe, akiknek a leginkább szükségük 

lenne erre. Az ifjúsági munka és a megelőző, egészségmegőrző munka eddig még nem került 

minden területet átfogóan, egy projektben megvalósításra. A "KorTársaság” 

modellprojektként lehetővé teszi, hogy a két terület egy szakemberi gárdában egyesüljön. A 

„KorTársaság” olyan mozgó tanácsadó szolgálat lehet, mely azokat a helyeket keresi fel, ahol 

az intézményekből kiszorult, de a legális és illegális drogok által nagyon is veszélyeztetett 

fiatalok elsősorban tartózkodnak: a parkokat, játszótereket, utcákat. 

A "KorTársaság"-projekt kapcsán felmerülő feladatok 

- Az érintett hazai és külföldi szakemberek és szervezetek közös munkájának, a felkereső 

ifjúsági munka módszertani adaptálásának erkölcsi és anyagi támogatása. 

-A módszer kiskunhalasi alkalmazási lehetőségeinek megvizsgálása, a támogatási formák 

kidolgozása. 

Az önkormányzat céljai: 

- Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek- és ifjúsági korosztályban. 

- Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedő csoportok 

egészségvédelmére. 

- A családok segítése nevelő - védő funkciójuk eredményesebb betöltéséhez. 

- A gyermek- és oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, 

személyi, pénzügyi feltételeinek fejlesztése. 

- A gyermek- és ifjúság-egészségügy prevenciós munkájához a törvényben előírt tárgyi, 

személyi feltételek biztosítása, finanszírozás. 

- A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató programok ösztönzése, a szabadidő 

színtereinek biztosítása, ellenőrzése az ifjúság testi-lelki egészségvédelme szempontjából, 

valamint a gyermek- és oktatási intézmények érdekeltségének megteremtése a szabadidő-

szervezés egészséges modelljeinek közvetítésében. 
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- Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek 

megelőzésére mind korábbi életkortól. 

- A gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló 

célkitűzések megvalósításába. 

- A kommunikáció fejlesztése a gyermek- és oktatási intézmények, valamint az egészségügyi 

és szociális intézmények között a korosztály testi, lelki egészségének védelme érdekében. 

- A média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére a gyermek- és 

ifjúsági korosztály körében. 

Feladatok: 

- A gyermek- és oktatási intézmények egészségfejlesztésben szerzett tapasztalatainak 

közreadását évente, konferencia szervezésével és írásos anyagok közreadásával segítse. 

- A családnevelést támogassa családpedagógiai szakemberek, pedagógusok, Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat, civil szervezetek, egyházak, média bevonásával képzési programok, 

írott anyagok közreadásával. 

- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakuljon meg és tevékenységén keresztül segítse a 

városi drogstratégia gyakorlatba való átültetését.  

- Kerüljön kidolgozásra a Város Drogellenes Stratégiája 

- A szabadidő eltöltései lehetőségek kínálatában ösztönözze, támogassa az egészséget 

szolgáló, közösségfejlesztő programokat. 

- Segítse elő olyan közösségek, klubok létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a 

környezet védelme iránti felelősségre és az értelmes szabadidő-eltöltésre nevelik a fiatalokat. 

- A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, felhasználásában a gyermek- és 

ifjúsági korosztály testi nevelése kapjon prioritást, biztosítva a speciális, gyógytestnevelési 

igények kielégítését is. A diákélsport mellett minél több lehetőség megteremtése és biztosítása 

a tömeges mozgásigény kialakítása érdekében, az eredmény centrikus testnevelés mellett 

szabadidős mozgásformák kialakítása, lehetőségek biztosítása. 

- Az intézmények közötti kommunikáció módszer- és eszközrendszerét dolgozza ki és 

működtesse, illetve találja meg a kommunikáció lehetőségét az ifjúsági korosztállyal. 

Részesítse előnybe a fiatalok által kedvelt formákat: Internet, korszerű és igényes plakátok, 

média rétegműsorai, rovatai. 

- A „KorTársaság” projekt beindítása, együttműködve a Városi Diákönkormányzattal. 

- Csatlakozás, illetve a csatlakozás népszerűsítése a Rendőrség prevenciós programjaihoz: 

OVI-ZSARU Program; D.A.D.A.-program; „Az iskola rendőre” program; „A nyár veszélyei” 

Program; „ELLENSZER” Program; „PIA-NO” Program; Iskolai Bűnmegelőzési tanácsadó; 

Drogprevenciós Tanácsadó. 

3.1.3 Lakáshelyzet 
 

A fiatalok szociális helyzetének és lehetőségeinek vizsgálatánál ki kell térni Kiskunhalas 

lakáshelyzetére és az önkormányzat ezzel kapcsolatos elképzeléseire. 

Kiskunhalason - az összes lakásszám 12.294 a lakosságszám 29.127 fő – az országos átlag 

alatt van a lakosságra vonatkozó lakásszám, amely 2,36 fő/lakás (országos átlag 2,51 

fő/lakás). 

Saját forrás hiányában nagyobb önkormányzati beruházás nem valósulhatott meg az utóbbi 

időben lakásépítés terén és várhatóan a jövőben sem lesz erre lehetőség. 

Ennek ellenére – korábban már - Kiskunhalas Város Önkormányzata állást foglalt 

arról, hogy - bár az önkormányzati törvény értelmében a lakásgazdálkodás nem minősül 

kötelezően ellátandó alapfeladatnak, - a lakhatási problémák megoldásában részt vállal. 

Lehetőségeihez mérten segíti a fiatalok lakáshoz jutását: 
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- azoknak a tulajdont vásárló (építő) családoknak, akik megfelelő saját tőkével 

rendelkeznek 

- pályázaton nyert forrás, valamint önerő biztosításával, helyi vállalkozói tőke bevonásával 

fiatal szakemberek részére – korlátozott időre – bérlakást biztosít 

- lakásokat bérel helyi beruházótól, melyeket költségalapon bérbe ad, határozott idejű 

önkormányzati támogatással, kötelező előtakarékosság vállalással, a futamidő végén – 5 

év múlva – a lakás megvásárlása lehetőségének biztosításával   

- a megtakarításra nem képes fiatal családok részére bérlakásokat tart fenn. 

Jelen időszakban az önkormányzati lakáshoz juttatás folyamatában kevés eséllyel 

rendelkeznek a fogyatékos emberek, mert az önkormányzat minimális számban rendelkezik 

akadálymentes lakással. Éppen ezért az érintettek lakhatása döntő többségben önerőből 

valósul meg. Át kellene gondolni, milyen lehetőség lenne a ma létező lakástámogatási 

rendszereken belül kedvezményekkel, kamattámogatással, stb. prioritást biztosítani a 

fogyatékos emberek lakásépítési, illetve átalakítási, akadály-mentesítési szándékainak. 

Összességében tehát elmondható, hogy az önkormányzat folyamatosan keresi a lakáshoz jutás 

problémájának megoldásait. 

A lakáskérdés kapcsán felmerülő feladatok 

 

 A képviselő-testület fogalmazzon meg elveket a lakásmobilitási elképzelések 

kialakításánál és megvalósításánál. Adjon prioritást a korosztály tagjainak megfelelő 

lakhatási feltételeinek önkormányzati segítésében, teherbíró képességéhez igazítva 

növelje a helyi támogatásra fordított előirányzatát, mert ez a legújabb, szociálpolitikai 

kedvezménnyel igényelhető államilag támogatott lakáshiteleknél önerőként 

beszámítható, ami sok fiatal család számára az azonnal lakáshoz jutás esélyét jelentheti. 

 

 

 

3.1.4 Fogyatékos fiatalok esélyegyenlősége 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény 

elfogadásával megteremtődött a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségének 

törvényi háttere. Sajnos a "hétköznapokon", a mindennapi életben még nem érződik a hatása. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a köznevelési törvény 2011. évi hatályba lépésével a 

köznevelési feladatellátása az óvodai nevelésre, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére, 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésére terjed ki. 

Az Önkormányzat működteti a fogyatékos fiatalok köznevelési feladatellátásával foglalkozó 

iskolát. 

Kívánatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata kifejezze: 

felelősség terheli a speciális szükségletű kiskunhalasi polgárok társadalmi beilleszkedését, 

élethelyzetük javítását illetően. 

Ennek érdekében kerüljön előtérbe a fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, 

továbbfejlesztésének kérdése, amely felelősségvállalást az oktatás területén, konkrét, 

megvalósítandó célkitűzéssel rögzítené. Kiemelkedően fontos ebben a kérdésben a 

Kiskunhalasi Általános Iskola (fogyatékkal élők köznevelési feladatellátását végzi) 

elhelyezési feltételeinek javítása, olyan iskola feladatellátásra alkalmas épület kialakítása, 

ahol megteremtődnek a feladatellátás optimális tárgyi, infrastrukturális feltételei. 
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A célkitűzéssel egyezően a jogszabályokban foglalt előírások megvalósítása érdekében a 

fogyatékos állampolgárok társadalmi beilleszkedésének elősegítésére közép, illetve hosszú 

távú tervezésre ajánlott cselekvési programot alkotott az Önkormányzat. 

A „Kiskunhalas Város esélyegyenlőségi terv”, valamint a „Kiskunhalas járás 

esélyteremtő programterv” című dokumentumokban rögzítésre kerültek a fogyatékkal 

élő fiatalok esélyegyenlőségét megvalósítandó rövid távú cselekvési tervek és a hosszabb 

távú koncepciók. 

Természetesen a tervezett intézkedések elsősorban az egyes szakterületek közötti 

együttműködést kell, hogy tekintsék az előrelépés fontos eszközének. 

 

3.2 Oktatás, képzés 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának fenntartásban jelenleg 3 óvodai szervezetben 9 

óvodai egység működik. 

Ezekhez csatlakozik 1 bölcsődei intézmény. 

Az Önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás, a nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozóknak nyújtandó szolgáltatás, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekekről, 

tanulókról való gondoskodás, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt foglalkozathatók óvodában. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a kötelező óvodai szolgáltatást az alábbi három 

óvodaigazgatóság vezetésével működő kilenc óvodai intézményegység fenntartásával 

biztosítja: 

 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda; 

 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák; 

 Százszorszép Óvodák. 

Az óvodai feladatellátásban részt vesz a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az általa 

fenntartott óvodával (Lomb utcai Óvoda), valamint a Kiskunhalasi Református 

Egyházközség, az általa fenntartott Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek 

Óvodájával 

 

A kötelező általános iskolai nevelést-oktatás 2013. január 1-jétől az állam, az általa fenntartott 

következő három általános iskola működtetésével biztosítja: 

 Fazekas Mihály Általános Iskola; 

 Felsővárosi Általános Iskola; 

 Kertvárosi Általános Iskola; 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vesz a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 

általa fenntartott Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvodával, valamint a 

Kiskunhalasi Református Egyházközség az általa fenntartott Kiskunhalasi Református 

Kollégium Központi Általános Iskolájával. 

 

A középiskolai nevelést-oktatás az állam által fenntartott Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium valamint a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakiskolája és 

Kollégiuma és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakközépiskolája végez. A 

középiskolai nevelés és oktatásban részt vesz a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az általa 

fenntartott II Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnáziummal, valamint a 

Kiskunhalasi Református Egyházközség az általa fenntartott Kiskunhalasi Református 

Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával. 
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Kollégiumi nevelést az állam által fenntartott Bernáth Lajos Kollégium látja el valamint a 

Kiskunhalasi Református Egyházközség az általa fenntartott Kiskunhalasi Református 

Kollégium Gyárfás István Diákotthonával.  

 

A fogyatékkal élő tanulók ellátását az állam által fenntartott Kiskunhalasi Általános Iskola 

végzi azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók vonatkozásában, akik a szakértői és 

rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem 

foglalkozathatók óvodában, iskolában. Speciális pedagógiai feladatokat lát el az állam által 

fenntartott Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium. 

Művészeti nevelést és oktatást folytat az állam által fenntartott Kiskunhalasi Művészeti 

Iskola. 

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény 

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálata korai 

fejlesztési és gondozási feladatokat végez, illetve a képzési kötelezettségben részt vevő 

gyermekek számára fejlesztő felkészítést szervez. 

Az állam által fenntartott Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi 

Tagintézménye a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

rehabilitációját végzi, nevelési tanácsadást lát el továbbá iskolakezdéshez szakvéleményt 

készít. 

A jogszabályok módosulása 2013. január 1-jétől, valamint az egyházaknak történő 

intézményátadások gyökeresen új helyzetet teremtettek városunk oktatása területén. Az 

Önkormányzat a városban immár a legkisebb nevelési-oktatási intézményfenntartó.  

Mindez természetesen nem jelentheti azt, hogy a város lemondjon a gyermekekkel, tanulókkal 

és az ifjúsággal történő elképzelések megfogalmazásáról. 

Ezen a területen fontos Önkormányzati szerepvállalás az esélyegyenlőség biztosítása, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokon való segítségnyújtás, amely az 

iskolában járó valamennyi korosztályt érinti.  

Az Önkormányzatnak ezen a területen legfőképpen az iskolán kívüli, vagy oktatási időn 

kívüli tevékenységek szervezésében, koordinálásában, esélyteremtő programok 

kidolgozásában, megvalósításában van szerepe. 

Az eddig elinduló kezdeményezéseket (iskolai szociális segítő hálózat) feltétlen folytatni kell 

és új kezdeményezésekkel kell segíteni a fiatalokat a minél eredményesebb társadalmi 

beilleszkedésben. 

Az Önkormányzat újra kívánja indítani a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, amely a 

kedvezőtlen szociális helyzetben lévő fiatalok felsőfokú továbbtanulását hivatott elősegíteni. 

Részt kívánunk venni a „Tanoda” programban, mely a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók tanulmányi leszakadását, lemorzsolódását csökkenti, szünteti meg. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi intézményeknek 

(könyvtár, múzeum, Csipkemúzeum, HMK) ki kell dolgozni a tanulók, fiatalok 

közművelődési javakhoz való hozzásegítését biztosító programokat (könyvtárlátogatók 

számának növelése, múzeumpedagógiai programok, ifjúsági klubok, közösségek kialakítása, 

működtetése…stb.)  

Másik, az iskolával kapcsolatos, de tanulás nélküli elfoglaltság a diák-önkormányzati 

munka. Valamennyi közoktatási tanintézményben működik az iskolai diákönkormányzat. 

Ezek jogosítványait a köznevelési törvény írja le. A probléma abból adódik, hogy a 

diákönkormányzatok nem minden esetben rendelkeznek a megfelelő információkkal, így a 
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számukra biztosított jogosítványok és lehetőségek gyakran kihasználatlanok maradnak. 

Azonban van több olyan iskola, melyben példaértékű az e területen végzett munka. Jó volna, 

ha megoldásra kerülne az, hogy a már jól működő diákönkormányzatok tapasztalataikat 

átadják a többi, hasonló jellegű szerveződésnek (lásd még: képzések). 

Városunkban megalakult a Városi Diákönkormányzat (VDÖK) diákképviselőkkel, 

diákpolgármesterrel. 

Célszerű lenne a munkát segítő, a diákönkormányzat, az Önkormányzat, és ifjúsági civil 

szervezetek munkáját segítő ifjúsági ügyekkel is foglalkozó munkakör létesítése. 

Nem szabad azonban elfelejtkeznünk a képzések nyújtotta lehetőségekről sem. Egyre 

inkább úgy tűnik, hogy a diákoknak az iskolában elsajátított tudás mellett szükségük van 

egyéb irányú ismeretek elsajátítására is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy szerencsés 

volna, ha minden tanuló az érettségihez való eljutásig legalább egyszer részt vehetne olyan 

képzésen (tréningen), amely a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújt segítséget a 

résztvevőknek.  
Olyan interaktív előadásokra van szükség, mint az adózási ismeretek, szavazati jogok, választások, 
csekk befizetés, számla kitöltés, önéletrajz, motivációs levél írása, alapvető állampolgári jogok és 
kötelezettségek elsajátítása. Minden iskolában szakértők előadásában zajlanának az interaktív órák, 
ahol gyakorlati példákkal, kérdezz-felelek formában megtanulhatnák a „felnőtt élethez” szükséges 
alapvető dolgokat. 

 

 

 

 

 

Feladatok: 

 
- a városi szinten működő, a diákönkormányzatokkal foglalkozó szervezetek hatékony 

működéséhez a megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése; 

- az intézményekben működő diákönkormányzatok egymás, illetve más szervezetekkel való 

kommunikációjának elősegítése (pl. Internet, meglévő elektronikus és írott média ifjúsági 

rovatainak bővítése, stb.); 

- a diákönkormányzatok vezetőinek városi szintű képzése (önkormányzati szervezésben, vagy 

más, képzéssel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködve), illetve egyéb, országos, 

nemzetközi képzéseken való részvételüknek támogatása; 

- ki kell dolgozni - az alábbi területekkel foglalkozó szervezetekkel együttműködve - a diákok 

állampolgári jogosítványokkal kapcsolatos, önismereti, prevenciós, életvezetési képzését 

(Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda); 

- meg kell találni a működés és a képzések lehetséges színhelyét; 
- Prevenciós programok kidolgozása  – közösségi médiában, új formában, fiatalok bevonásával 

- Generációk együttélése – klub, gyakorlatias intézkedéssel 

- Mozdítsd ki! – a fiatal, számítógéphez, mobilhoz nőtt fiatalok kimozdítása bevonva a közösségi 

médiák adta lehetőségeket 

- pályaorientáció erősítése – klubok, kiállítások, tanácsadói szolgáltatás 

- Ifjúsági pályázatok szűrése 
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- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok kiemelt segítése – felzárkóztatás, 

esélyegyenlőség lehetőségei (Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat beindítása, „Tanoda” program 

beindítása) 

- Fogyatékkal élő fiatalok kiemelt segítése – miként élhet városunkban teljes értékű életet? 

 

3.3 Szabadidő, kultúra, sport, civil szervezetek 
 

E témakörök együttes tárgyalását az indokolja, hogy a szabadidő eltöltésének szerves 

részét képezik a fiatalok életében a kulturális és a sportesemények, tevékenységek és 

meghatározó az egyházak és egyéb társadalmi mozgalmak (cserkészet) fiatalokat nevelő 

tevékenysége. 

Az óvodás és az általános iskolás korosztály tekintetében a szabadidő-eltöltés lehetőségei 

általában a lakóhely közvetlen környékén állnak vagy nem állnak rendelkezésre. Működnek 

természetesen olyan intézmények, szervezetek a városban, amelyek kifejezetten ennek a 

korosztálynak hoznak létre programokat nagy népszerűségnek örvendve, de tény az, hogy a 

szabadidő eltöltéséhez (a szülők elfoglaltsága miatt) az otthon mellett, a játszóterek, 

sportolásra alkalmas pályák, illetve a parkok biztosítják elsősorban a teret, a lehetőséget. 

A mai fiatalok egyre inkább kedvelt közlekedési eszköze a kerékpár. A városban jó 

minőségű kerékpárutak épültek az elmúlt években. Az ilyen utak megfelelnek a 

követelményeknek, de sajnos, egyelőre még mindig kevés ez a fajta úthálózat. A kerékpárral 

kapcsolatos másik probléma, hogy az oktatási és közintézményeknél még mindig kevés a 

megfelelő méretű és minőségű kerékpártároló. 

A nyári szabadidő eltöltésének egyik fontos területe a táboroztatás. 

A városnak három táborhelye van: Sikonda és Balatonakali a Vakáció Kht. fenntartásban, 

Kunfehértó pedig az ottani önkormányzat fenntartásban működik. Mi – általában – többségi 

tulajdon-, vagy tagi- részaránnyal rendelkezünk. Balatonakali a legnépszerűbb, Sikondán a 

wellness - fürdővé átalakult strand miatt visszaesett az érdeklődés, Kunfehértó inkább 

hétvégi, helyi feladatok ellátását segíti. A helyi cserkész szövetség és az egyházak is 

rendszeresen szerveznek nyári táborokat ifjú tagjaik részére. 

Az Önkormányzat megfelelő ütemterv biztosításával lehetővé tenné szociálisan rászoruló 

gyermekek kedvezményes (ingyenes) táboroztatást a város táboraiban. 

 

A középiskolás korosztály szabadidő-eltöltési szokásai jóval összetettebbek. A szabadidős 

tevékenységek szorosan összekapcsolódnak a fiatalok önállósodási törekvéseivel, különösen a 

fiatalok fogyasztói státuszának kialakulásával. Ennek megfelelően a városban a fiatalok által 

legfelkapottabbak a vendéglátó- és szórakozóhelyek, játéktermek, és a megye déli részén még 

egyedüliként megmaradt halasi mozi. A szabadidős tevékenységeket vizsgálva elmondható, 

hogy a középiskolás korosztályra egységesen jellemző az aktívan végzett szabadidős 

tevékenység, melyet elsősorban otthoni vagy nyilvános helyen történő szórakozással töltenek.  

Jellemző, hogy ez a korosztály különböző rétegízléssel lép fel és nem fogad el mindenfajta 

programot, mégis megfigyelhető, hogy nincsenek választási lehetőségek. A kínálat a 

szórakozóhelyek számát illetően nagy, ezek azonban mind ugyanazt a tömegkultúrát nyújtják. 

Az ifjúsági fórumok visszatérő témája, hogy jó lenne a városban egy olyan ifjúsági klub 

létrehozása, amelyben a fiatalok olcsón és a maguk által szervezett programokon 

kapcsolódhatnának ki és szerveződhetnének.  

A város számára, ahogyan ezt korábban is jeleztük mindez kettős feladatot jelent: egyrészt 

a megfelelő életkorban kell biztosítani a megfelelő szabadidő-eltöltési szokások 

kialakításának, a kortárs csoportok létrejöttének, a kulturált kapcsolatalakítás feltételeinek a 
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lehetőségét, másrészt ennek e területnek komoly szerepe van a káros szenvedélyek 

kialakulásának és a bűnözés megelőzésnek a területén is. Így az itt megjelenő pénz, anyagi 

ráfordítás jórészt prevenciós szerepet is szolgál. Erre megoldást lehet a Családbarát 
szórakozóhelyek kialakítása. 

Az Önkormányzatnak érdemes a helybeli szórakozóhelyekkel kialakítani egy egyrészt etikai 

kódexet a fiatalok hétvégi kulturált és veszélytelen szórakozásának biztosítására, másrészt az 

esetleges felügyelet biztosítását. Bár a legtöbb szórakozóhely bevétel-orientált, de a kulturált 

és a fiatalokat védő szórakozási lehetőségek biztosítása elengedhetetlen, hiszen ez a folyamat 

nem visszafordítható. Ha itthon nem találja helyét, akkor más településekre vándorol, még 

több veszélynek kitéve magát, valamint nagyobb aggodalmat okozva a családnak. Az 

együttműködés tárgya egyrészről az ország hatályos, az ifjúságot védő törvényeinek 

betartatásával járna, valamint olyan további figyelmesség biztosításával, mely a szülőknek is 

több nyugalmat adna, nem kivonva az ő felelősségüket. Szülői közösségeket is érdemes 

megcélozni a nagyobb odafigyelés érdekében. Érdemes erre vonatkozóan kidolgozni egy 

rendszert és megállapodásokat kötni annak mentén, hogy egyes szigorítások ne egy-egy 

vállalkozás megszűnésével járjon.  

Az ifjúság sportolási lehetőségeit gazdagítja a Városi Sportintézmény. A Sportintézmény 

főépülete az előtérrel és a büfével alkalmas lehet más szabadidő-eltöltésre (spontán formák, 

klubélet erősítése) is, valamint a családi jelleg (külső padok, esőbeálló, nyitott/bérelhető 

öltözési lehetőségek, kerti bútorok, grillezőhelyek, pingpongasztalok, játszótér stb. 

kialakításával) erősítésre, de ehhez további fejlesztésre van szükség.  

Közösségi terek fejlesztése: 
Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a városban. Az 
intézmények ifjúsági tereit és a közterületi közösségi tereket fejleszteni kell és a lehetőségekhez 
mérten újakat kell teremteni. (játszóterekre, parkokba szabadtéri sporteszközök kihelyezése) 
A város több pontján, tereken, parkokban olyan helyeket kell létrehozni a fiatalság számára, ahol 
kulturált környezetben, a természetben tudnak szórakozni, beszélgetni, akár koncerteket szervezni az 
úgynevezett „garázs zenekarok”, amatőr énekesek számára. A helyek pontosok meghatározásánál 
figyelembe kell venni a biztonságot, az áram elérési lehetőséget, a könnyű elérhetőséget és a köztéri 
kamerákat, az esetleges rongálások miatt. Raklapból építetett bútorok, asztalok esetleg színpad 
készítése és kihelyezése, amely az éjszakába nyúló kulturált szórakozást, és a délutáni szabadidő 
remek eltöltését szolgálná.  
A megvalósításhoz támogatás, segítség kérhető több iskolából is, amelyet közösségi szolgálatként is 
elszámolhatnak. A Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium asztalos szakmát tanuló 
diákjai hozzájárulhatnak a „bútorok” megépítéséhez.  
A cél olyan fiatalos és mindenki számára ingyenesen használható szabadtéri terek kialakítása, 
amelyekkel a diákok foglalkoznak és törődnek. Fontos minden iskola bevonása a terek 
megalkotásához, hogy mindenki magáénak érezze az új létesítményeket. A megvalósítás fontos a 
hátrányos helyzetű fiatalok szempontjából is, akiknek nincs megfelelő anyagi hátterük ahhoz, hogy 
szórakozóhelyeken, vendéglátóegységekben töltsék szabadidejüket. Ha a halasi fiatalság részéről 
igény van rá, akár minden hétvégén szervezhetnek maguknak koncerteket, amatőr zenei esteket, 
amelyhez az áramellátást a város biztosítaná, ezzel is támogatva a feltörekvő tehetségeket. 
A közösségi terekhez kapcsolódna egy szintén raklapokból felépített „élő csocsó” játék, amelyet a 
fürdő területére, illetve a Sóstó partjára lehetne kihelyezni. Ingyenes sportolási lehetőség és 
szabadidő eltöltés is egyben.  

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és közösségi terek: 

A már fentebb leírtak szerinti feladatok legfőbb bástyája, ahova a fiatalok szeretnek bejárni, 

bíznak az ott dolgozó szakemberben, jól érzik magukat és megnyílnak. Egy ITI működését ki 

kell alakítani az erőforrásokhoz mérten, de a tanácsadási szolgáltatásokat meg kell teremteni. 
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Nem az a lényeg, hogy mindenre egyből válasz legyen, hanem legyen hely és ember, aki a 

problémákkal foglalkozzon, és aki barátja az oda betérő fiataloknak.  

Nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatalok önszerveződő csoportjainak kialakítására, hisz a 

fiatalok is közösségre vágynak, csak elterelődtek egy kényelmesebb, emberi kontaktusokat 

nélkülözőbb világba. Viszont az ő világukat kombinálva az adott élettel és érdeklődési 

körükkel, olyan csoportok alakíthatóak ki, mely egy közösségi platformon is más teret tud 

nyújtani számukra. A fiatalokat olykor terelni kell, de az alapokra már meg tudják építeni a 

saját házukat. 

A közösségszervezés és közösségi programszervezéseken túl bekapcsolhatóak egyéb 

programok is más intézmények részéről, sőt a fiatalok is bekapcsolhatóak azokba a 

programokba, akár önkéntesként is. 

Egy ilyen típusú irodát szakemberre (ifjúsági) érdemes, illetve kell bízni, aki korosztályban 

sem 2-3 generációval jár előrébb, de nem is majdnem az ő generációjuk, hiszen nem haver, 

hanem egy bizalmi emberre lehet szükségük. 

Az iroda mellett a szubszidiaritást is erősítve olyan közösségi tereket érdemes létrehozni, 

melyeket a fiatalok saját maguk formálnak, ahol jól érzik magukat, mondhatni otthon érzik 

magukat és idővel nincsenek korlátok a szerveződésekben, saját programok kialakításában, 

külsős programok bevitelében. Ilyen közösségi tér jelenleg nincs a városban. Érdemes az 

Irodával közösen egy közösségi teret kialakítani (1-2 irodahelység, plusz egy-egy olyan 

nagyobb helység, mely számtalan dologra alkalmas. 

Ifjúsági információs csatorna: 
A mai fiatalok egyre jobban előretörő és mondhatni már a leggyorsabb információs forrása az 
internet, és azon belül is a leglátogatottabb közösségi portál a Facebook. Mind a televízió, mind az 
újságok, plakátok, szórólapok háttérbe szorulnak mellette. Úgy gondolom szükséges egy olyan 
Facebook oldal létrehozása, amely a kiskunhalasi és környékbeli fiatalok számára összegyűjti a 
lehetséges programokat, szabadidős tevékenységet. A „selfie” korában fontos, hogy minden 
rendezvényről, iskolai tevékenységről készült képnek tárhelyet adjon. Egy olyan felületnek kell lennie, 
amelynek több rendszergazdája is van, akár lehetnek ők a diákönkormányzatok elnökei, így minden 
iskoláról közvetítenék az eseményeket, programokat. Ingyenes, gyors és mindenki számára elérhető.  

Tartalmi összetevőkben nyilván a fiatalokat érintő közéleti döntések, saját tartalmuk, 

programok, interjúk lehetnek, de szükséges kiegészítő tartalom is, egy-egy fórum, amit valaki 

meg is válaszol és moderál, valamint tájékoztatáskérési lehetőségek anonim módon is. 

Tartalmi elemek: 
Ifjúsági önkormányzat saját felülete; fiatalok rovatai, hírei; online tanácsadás; anonim kérdezés; 

közösségi oldal integrációk; diákjogok érthetően; gyermek és ifjúsági jogok érthetően; felvilágosító és 

prevenciós kampányok érthetően, fiatalosan, modernen, azaz attraktívan (internet veszélyei, közösségi 

oldalak veszélyei, internetes zaklatás, drog prevenció, devianciák és negatív hatásai – elrettentés 

finoman, szexuális zaklatás elkerülése, bulizz józanul kampány stb.); programajánló fiataloknak 

(ellenőrzött és partnerhelyekkel, akik betartanak bizonyos elveket és szabályokat); önkéntes hely és 

program ajánló; önkéntes gyűjtő – közösségi munkákra jelentkezés; javaslattételre szolgáló interaktív 

felület ; diákmunka apró – keres, kínál (partnercégekkel és külsős források bevonásával. 

 

Önkéntesség:  

Kiemelt hangsúlyt kell fordítani az Ifjúsági Irodának az önkéntes befogadó helyek 

felkeresésére, partneri viszonyok kialakítására és a fiataloknak kiajánlásra együttműködve az 

oktatási intézményekkel. Ez is segíti a fiatalokat a kötelező közösségi munka teljesítésében. 

Továbbá az Iroda is tudjon fogadni önkéntes fiatalokat, illetve főiskolás és egyetemista 

gyakornokokat értelemszerűen a fiatalokat érintő szakterületekről. 

Civil aktivitás fokozása: 
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Minden civil szervezet, mely fiatalokkal foglalkozik potenciális partner lehet egy-egy 

területen. Érdemes partnerségeket kialakítani, önkénteseket biztosítani számukra és egyes 

pályázati forrásokra rábeszélni őket, biztosítva a helyet, a pályázatmegírásában jártas 

személyt. A forrásokat úgy összpontosíttatni, hogy azokból a fiatalok, a fiatalok terei, és a 

civil egyesület részesüljön egy teljesen tiszta megállapodási/ partnerségi viszony folytán, 

tehát egyes források aktivizálása a koncepció sikere érdekében civil partnerekkel közösen. A 

partnerségek és együttműködések kialakítása is hosszabb folyamat, de szükséges további 

külső források, szakemberek, tapasztalt civilek bevonása érdekében. 

Ifjúsági Napok: 

Halasi Ifjúsági Napok, vagy bármi más néven futó, első körben egynapos minimál 

költségvetésű koncertes, közösségi programos, aktív mozgásos nap, melynek a főszervezői 

részben a fiatalok. Komolyabb program kivitelezéséhez komolyabb mecenatúra szükséges, de 

nem kivitelezhetetlen. 

Projekthét  
A diákok (általános és középiskolások egyaránt) civil szervezetekkel, halasi cégekkel, vállalkozókkal 
együttműködve egy olyan akcióban vehetnek részt, amelynek művészi vagy társadalmi értéke van. Ez 
az egy hét lehet akár az utolsó tanítási hét, téli szünet előtti időszak stb. Hasonlóan, mint a Bibó 
Napóra projektben, egy olyan célt kell a diákoknak kitűzniük maguk elé, amelynek előmunkálatai már 
hamarabb megkezdődnek, de ebben a bizonyos projekthétben valósítják meg elképzeléseiket. Lehet 
akár faültetés, egy falfelület lefestése, szociális intézményekben (kórház, pszichiátriai intézet stb.) 
segítségnyújtás. Fontos, hogy kiszakadjanak az iskolapadból és felelősségteljesen, felnőttként 
viselkedjenek olyan emberek támogatásával, vezetésével, akik betekintést nyújtanak a diákoknak a 
„felnőtt életbe”. A projekthét elszámolható lehetne közösségi szolgálatként is.  

Kulturális rendezvények gyermekeknek, fiataloknak 
A gyermek korosztály szükségleteinek figyelembe vételével kell megrendezni a város nagy 
rendezvényeit (Város Napja, Halasi Szüreti Napok) 
Kiemelt rendezvényként kell tekinteni a Városi Gyereknapot és a Városi Gyermekkarácsonyt. 
A fiatalok számára félévente 1 vagy 2 olyan színházi előadás szervezése, amelyet a korosztálynak 
megfelelő, fiatal amatőr színjátszó csoportok adnak elő. Ismerjék meg minél többen a színházi 
előadásokat, kerüljenek közelebb ezáltal is a kultúrához. Az előadásokra a jegyek/bérletek árainál 
figyelembe kell venni, hogy a hátrányosabb helyzetű fiatalok is részt szeretnének venni a 
programban.  

Művészeti pályázatok 
Rengeteg olyan fallal, közlekedési eszközzel, táblával, megrongált épülettel lehet találkozni 
városunkban, amelyet a különböző falfirkák, az úgynevezett „graffitik” csúfítanak. Hasonlóan az Erdei 
téren megfestett csipkemotívumhoz, több olyan üres felületű fal is van Kiskunhalason, amelyre egy 
előre megtervezett, bizottság által elfogadott rajzot/képet fel lehetne festeni. Egy minden évben 
meghirdetett graffiti pályázat, amely szólhat egy embernek, vagy akár egy baráti társaságnak, 
felerősítené a fiatalokban a késztetést, hogy valami jóra, valami szépre fordítsák tehetségüket. Előre 
megadott téma alapján, maximum 3 megrajzolt művel pályázhatnának. Szakmai zsűri segítségével a 
legjobb megfestheti a „saját falát” a városban. Ennek akár az eredménye is lehet a kevesebb 
rongálás, de a szebb és színesebb városkép biztosan.  

Motivációs, prevenciós előadások 
A mai fiatalokra sajnos nagyon jellemző, hogy sokszor depressziósak, kilátástalannak érzik a 
jövőjüket, testképzavarral szenvednek, túlzott alkohol-és drogfogyasztással küszködnek, és vannak, 
akik lelki és fizikai erőszak áldozatai. Ezek a gyerekek, diákok nem biztos, hogy beszélnek a 
problémájukról, sokszor jobbnak érzik magukba tartani azokat. Olyan embereket kell meghívni 
előadásokat tartani, akik hasonló szituációkon estek át, vagy épp példaképként szolgálhatnak a 
fiatalságnak, javíthatunk a helyzetükön. Az előadások a Városi Sportcsarnokba zajlanának, félévente 1 
alkalommal. Ingyenes rendezvény a város iskoláiban tanulók számára.  
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Csatlakozás az ország ifjúsági programokhoz, szervezetkhez: 

Kecskemét 2018-ban Európa Ifjúsági Fővárosa. Városunknak ehhez csatlakoznia kell. Főleg a 

fiatalokra fontos, hogy a www.open2018.hu Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) munkájában 

legyen halasi résztvevő. www.ifjusagitanacs.hu 

Érdemes bekapcsolódni az ERASMUS PLUS hazai programjaiba, mely a EU-s Ifjúsági 

projektek fő programja, valamint az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda programjait 

is érdemes követni. 

www.yia.huwww.ncsszi.huwww.eurodesk.hu 

Feladatok: 

 
- készüljön táboroztatási ütemterv a hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok 

táboroztatására 

- A „Családbarát szórakozóhely” kialakításának kidolgozása beveztése, 

együttműködések kialakítása 

- Készüljön fejlesztési terv új ifjúsági közösségi terek létrehozására 

- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozása 

- Ifjúsági információs kommunikációs csatorna(ák) létrehozása működtetése 

- Közösségi munka teljesítésének segítése szervezése; 

- Ifjúsági programok bevezetése, folyamatos működtetése (Ifjúsági Napok, Ifjúsági 

Projekthét, Színház középiskolásoknak, művészeti pályázatok, motivációs, prevenciós 

előadások) 

- Csatlakozás az országos ifjúsági szerveződésekhez, szervezetekhez. 

3.4 Pályaválasztás, munkavállalás  
 
Pályaválasztási napok 
Minden évben szükség van a pályaválasztási napok megtartására. Az egyetemre készülők sokszor 
nem tehetik meg, hogy minden nyílt napra elutazzanak, az ország más-más pontjaira, így nekünk kell 
a felsőoktatási intézményeket városunkba hozni. Év elején is nagy sikere volt a rendezvénynek, 
rengeteg érdeklődővel, vélhetően évről évre egyre nagyobb látogatottságra tesz majd szert.  

 

 
Diákmunka: 

A kormányzati célzott diákmunka-támogatásokon túl érdemes a helyi vállalkozókkal is 

felvenni a kapcsolatot és ki kell velük alakítani olyan partnerséget, mely által biztonságosan 

kiajánlhatóak lennének fiatalok diákmunkára nem csak a nyári időszakban. A partnerség 

alapján a vállalkozó/ cég leadná az igényét, mely az adott felületeken megjelenne és 

segítséget kaphat abban, hogy tanulót is tudjon alkalmazni. Érdemes együttműködni ebben a 

kérdésben a Munkaügyi Kirendeltséggel. Az Ifjúsági Iroda lebonyolíthatja a folyamatokat – 

koordinátori szerepköröket biztosítva. A vállalkozóktól elvárható, hogy a diákokra vonatkozó 

jogszabályokat maradéktalanul betartsa. 

Ugyanezen elvek mentén lehetne megszervezni a gyakornoki helyek biztosítását is az 

önkormányzaton és a fogadó intézményeken túlmenően. 

Fontos, hogy az Önkormányzat továbbra is elősegítse a munkanélküliek közfoglalkoztatotti 

rendszerben történő alkalmazását. 

Érettségizett fiataljaink jelentős számban tanulnak tovább főiskolákon, egyetemeken. 

Sajnos, közülük nagyon sokan a diploma megszerzése után nem jönnek haza szülővárosukba, 

mert nem találnak végzettségüknek megfelelő munkahelyet. Nagyon fontos célja lehet az 

Önkormányzatnak új munkahelyek teremtésének segítése, hogy minél több kiművelt emberfő 

http://www.open2018.hu/
http://www.ifjusagitanacs.hu/
http://www.yia.hu/
http://www.yia.hu/
http://www.eurodesk.hu/
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jöjjön vissza Kiskunhalasra és ne a tömeges elvándorlás, napjaink divatos kifejezésével élve 

az „agyelszívás” legyen a jellemző. 

 

Az Önkormányzat célja: 

Az iskoláknak és az általuk működtetet pályaválasztási tevékenységnek fel kell készülnie, 

csakúgy, mint a városnak, további várható, bizonytalan létszámú munkaerő-felesleg 

megjelenésére a munkaerőpiacon, ezért még fontosabb a megalapozott pályaválasztás 

valamint a munkanélküliek számára az álláskeresés aktív formáinak az előtérbe helyezése. 

Két alapvető célkitűzés fogalmazható meg: 

 Az ezen a területen dolgozó szervezetek, intézmények között az információk hatékony 

és folyamatos, visszacsatolással is rendelkező áramoltatásának kialakítása. 

 Az oktatási intézményekben a pályaválasztás rendszer naprakészebbé tétele, 

korszerűsítése, modernizálása. 

 

Feladatok: 
 

- Elsődlegesen információgyűjtő funkció (megyei pedagógiai intézettől, kamaráktól, ifjúsági 

és civil szervezetektől, munkaközvetítő irodáktól, Önkormányzattól, Munkaügyi Központtól, 

cégektől, iskolai pályaválasztási felelősöktől stb.) kiemelten kezelve az EU-integrációból 

adódó új lehetőségeket, elvárásokat. 

- Másodlagosan a bejövő információk megfelelő irányú áramoltatása a területen tevékenykedő 

intézmények, szervezetek felé. 

- Tájékoztatás, tanácsadás a fiatalok részére (megfelelő információk szolgáltatása, képzések 

szervezése szervezetek, intézmények bevonásával, pl.: álláskeresési technikák témában). 

- Folyamatosan segíteni az iskolákban folyó pályaválasztási tevékenységet információkkal, 

képzésekkel. 

- Az Önkormányzat közvetett lehetőségeivel segítse elő a munkahelyteremtő beruházásokat 

- Információs rendszer kialakítása a halasi felsőoktatásban végzett fiatal munkavállalókról, 

„kiajánlásuk” a helyi munkáltatók felé. 

 

 

 

3.5 Érdekvédelem, nemzetközi kapcsolatok 
 

Érdekképviselet 

 

Szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni, hogy az Önkormányzat fontosnak tartja annak a 

gyakorlatnak a kialakítását, hogy az ifjúsági korosztály az őt érintő kérdésekben szót kapjon, 

problémáit a város döntéshozói számára felvethesse, a problémái megoldásában részt 

vehessen. Ezt a korosztályt képességei, felkészültsége egyaránt felhatalmazza arra, hogy saját 

ügyeinek intézésekor részt vegyen a döntési mechanizmusokban. 

A társadalmi szerepvállalás gyakorlatot jelent, felelősségvállalást. A közéleti szereplés rutint 

ad az élet minden területén jelentkező feladatokban. Így a fiatalok teljes értékű polgárai 

lehetnek saját helyi közösségeiknek. 

Az ifjúság részvételével olyan partneri viszony alakulhat ki a fiatalok és a felnőttek 

társadalma között, mely a kölcsönös előnyök alapján a másik felet erőforrásként és nem 

problémaként tekinti. 

Az Önkormányzat az Ifjúsági Koncepció elkészítéséhez is kikérte a fiatalok véleményét, 

annak folyamatos felülvizsgálatában, módosításában feltétlenül számít a fiatalok aktív 

részvételére. Mindezek figyelembe vételével az Ifjúsági Koncepciót nem tartjuk lezárt 

dokumentumnak. Tekintettel arra, hogy a fiatalok döntési mechanizmusba való bevonásának 
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nem alakultak ki intézményesített, vagy formális mechanizmusa a jelenlegi dokumentum 

egyfajta kezdeményezésnek, mégpedig mindenféleképpen továbbfejlesztendő 

kezdeményezésnek tekinthető, a koncepció formálása során meg kell találni azt a módszert és 

gyakorlatot, amelynek eredményeképpen a fiatal korosztály minél teljesebben megjelenítheti 

igényeit, szükségleteit. Az Ifjúsági Koncepció nem kis részben ennek a feladatnak a 

megoldására vállalkozik. 

Kiskunhalas stratégiai szükségszerűségként is kell, hogy tekintse a nemzetközi 

együttműködéseket. A fiatalok bekapcsolása a nemzetközi folyamatokba az interkulturális 

tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítja számukra, mely az integrációs folyamatokban nagy 

szerepet kaphat, ill. felkészíti a fiatalokat azokra az együttműködési formákra és tartalmakra, 

melyek Európai Uniót, jelentik. Az interkulturális együttműködéshez szükséges kompetenciák 

elsajátítását az együttműködési formák előnyeit, fontosnak tartjuk, mely Európa e részében 

újra és újra tragikus aktualitásra tesz szert. Fontos szerepet szánunk ezen a területen a létező 

partnervárosi hálózatnak, a határ menti helyzeti előnyből adódó lehetőségeknek. A fiatalok 

mobilitásában mind filozófiájával, mind anyagi lehetőségeivel fontos szerepet kaphatnak az 

ezzel kapcsolatos uniós projektek illetve pályázatok. Mind fogadás, mind küldés 

szempontjából kiemelt szerepe lehet az ifjúsági segítő programoknak, melyek bizonyos 

esetekben gyakorlatszerzést, bizonyos esetekben akár egzisztenciális javulást, de 

mindenképen később hasznosítható kapcsolatok, képességek és jártasságok kialakítását 

fejlesztését teszik lehetővé. 

 

Az ifjúság demokratikus jogainak érvényesítéséhez, valamint hogy a fiatalok bele tudjanak 

szólni a döntéshozatalba, kezdeményezni kell ifjúsági érdekképviseletek, tanácsok létrejöttét. 

A gyermekek és fiatalok jogainak képviseletére és véleményük hangoztatására szükség van 

egy városi szintű Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megvalósítására. Az ifjúság érdekeit 

védve a döntéshozatalban, és az ifjúsággal kapcsolatos döntéseket véleményezve az ifjúsági 

élet felpezsdíthető lehetne városunkban, ehhez viszont létre kell hozni a Helyi Ifjúsági 

Tanácsot, mely munkájával és javaslataival segíti a döntéshozatal menetét. Az 

érdekképviseletek nélkül az ifjúság nem érzi magáénak a várost.  

Az Ifjúsági Tanács egy szakemberekből, civilekből álló segítő szervezet, mely átfogóbban 

kezeli a fiatalok helyi ügyeit: tagjai közt a VDÖK-GYIÖK vezetői is tagok, valamint a városi 

Önkormányzat vezetői és szakemberei. 

Az Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójában megfogalmazott feladatok, az ifjúságot érintő 

segítő tevékenységek végrehajtása, koordinálása szervezése szükségessé teszi, hogy a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalon belül létre hozzunk egy ifjúsági ügyekkel is 

foglalkozó munkakört. 

Városunkban megalakult a Városi Diákönkormányzat, amely saját SZMSZ-e szerint 

működik. 

Az ifjúsági területtel foglalkozó önkormányzati szakbizottság a Városi Diákönkormányzat 

(VDÖK) vezetőjét meghívja, és az üléseire tanácskozási joggal ruházza fel az őket érintő 

napirendek tárgyalásakor. Az Önkormányzat a működést és a Városi Diákönkormányzat 

programjait támogatja. Ez a szervezet az iskolai diákságot fogja össze. 

A Városi Diákönkormányzat és a települési Önkormányzat képviselői/vezetői negyedévente 

közösen egyeztetik programjaikat, elképzeléseiket. A Városi Diákönkormányzat testvér- és 

partnertelepülési kapcsolatainál figyelembe veszi a VDÖK ifjúságot képviselő szerepét, 

delegáció érkezésekor vagy kiutazásakor lehetőség szerint a VDÖK delegáltját is meghívják 

A VDÖK minden tanévben városi diáknapot szervez a települési Önkormányzat 

támogatásával.  

A VDÖK programjai: 

- Városi diáktárlat 

- Fotópályázat 
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- Lan-party 

- Ifjúsági szórakozóhelyek (pl. Darázs) 

- Városi diákbál 

- Városi diáknap 

- Felsőoktatási felvételi tájékoztató 

A fenti célok kijelöléséből a következő feladatok adódnak: 

- A Városi Diákönkormányzat működésének támogatása, ifjúsági kezdeményezések 

koordinálása 

- Egyeztetés kezdeményezése a VDÖK-kel, ifjúsági civil szervezetekkel az ifjúság 

részvételét segítő fórumok, szervezetek (Gyemek és Ifjúsági Önkormányzat, Ifjúsági 

Tanács) létrehozásáról, 

- A helyi ifjúsági kezdeményezések anyagi és szakmai támogatása. A regionális, 

országos és nemzetközi együttműködési hálózatoknak  az integrációs folyamatokban 

való jelentőségének felismerése, ezen együttműködések anyagi és politikai támogatása 

- Interaktív fórumok szervezése városvezetők és fiatalok között. 

- - A hátrányos helyzetű, a kisebbségekhez tartozó fiatalok városi közéletbe való 

bekapcsolódási lehetőségeinek kiszélesítése. 

- - A nem formális oktatási és képzési lehetőségek anyagi támogatása. 

- - Külön hangsúlyt kell, hogy kapjon a mozgáskorlátozott fiatalok részvétele a városi 

közéletben, kulturális és sportolási lehetőségekben való részvételük, az ehhez 

szükséges anyagi eszközök biztosítása, a szükséges építészeti kialakítások támogatása. 

- - Kiskunhalas testvérvárosaival kerüljön sor a fiatalok közötti minél nagyobb 

létszámot érintő és a „hagyományos” területeken (sport, kultúra) jóval túlnyúló, új 

alapokon nyugvó kapcsolatok kialakítására (közös projektek, multilaterális találkozók, 

pályázatokon részvétel stb.). 

- - A nemzetközi ifjúsági cserék bátorítása, támogatása. A cserék lebonyolításához 

szükséges szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (nemzetközi cserék 

lebonyolítására felkészítő képzések, a tapasztalatok összegzése). 

- - Az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakmai szervezetek nemzetközi 

együttműködéseinek elismerése, anyagi támogatása. 

- - A diákönkormányzatok és iskolák által kialakított nemzetközi kapcsolatok 

fontosságának elismerése, e kapcsolatok anyagi támogatása. 
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4. Intézkedési terv 

 

 

 

Feladat 

 

Határidő Felelős 

Tanoda program megvalósításának 

elősegítése Kiskunhalason 

A pályázat 

határideje, majd 

nyertes pályázat 

esetén 

folyamatosan 

Alpolgármester 

Humánpolitikai Csoport 

(HCS) vezetője 

Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázathoz 

2015.10.01. Képviselő-testület 

Szociális Csoport (SZCS) 

vezetője 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása 2015. 10.31. Alpolgármester 

HCS vezetője 

Ifjúság bevonását célzó közművelődési 

programok kidolgozás 

2015.11.30 HCS vezetője 

Könyvtár igazgató 

Múzeum igazgató 

HMK ügyvezetője 

Csipkeház igazgatója 

Ifjúsági Kerekasztal megalakítása 2015. 11.30. Alpolgármester  

HCS vezetője  

Városi Gyerekkarácsony megrendezése  Először 2015 

decemberében, 

ezt követően 

folyamatosa 

HMK vezetője 

HCS vezető 

Az Ifjúsági Kerekasztal döntésének 

függvényében Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat létrehozásának 

2016. 01. 31. Alpolgármester 

VDÖK 

HCS vezetője 
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kezdeményezése 

Pályaválasztási Napok 2016.01.31-ig, 

ezt követően 

folyamatosan 

HMK 

VDÖK 

Az iskolák nemzetközi diákcsere 

kapcsolatainak költségvetési támogatása, a 

támogatás feltételeinek kidolgozása 

Először 

2016.02.28-ig, 

majd ezt 

követően 

folyamatosan 

Polgármester 

Pénzügy osztályvezető 

HCS vezető 

Sport Ifjúsági Referens státusz létrehozása  2016.03.31. Képviselő-testület 

Polgármester 

Helyi Ifjúsági Tanács megalakítása 2016.03.31.. Alpolgármester 

HCS vezető 

Ifjúsági referens 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

megalakítása HMK keretei között 

2016.03.31. HMK ügyvezetője 

HCS vezetője 

A képviselő-testület fogalmazzon meg 

elveket a lakás mobilitási elképzelések 

kialakításánál és megvalósításánál. Adjon 

prioritást az ifjúsági korosztály tagjainak 

megfelelő lakhatási feltételeinek 

önkormányzati segítésében 

2016.03.31 SZCS vezetője 

Városgazda ZRT. 

vezérigazgatója 

Családi életre felkészítő és egészségmegőrző 

programok indítása 

2016.04.01-től 

folyamatos 

SZCS vezető 

HCS vezető 

Ifjúsági referens 

Csatlakozás, illetve a csatlakozás 

népszerűsítése a rendőrség prevenciós 

programjaihoz 

2016.04.01-től 

folyamatosan 

SZCS vezetője 

HCS vezető 

ifjúsági referens 

„KorTársaság” kortárs segítői csoport, hálózat 

beindítása, működtetése 

2016.05.01-től 

folyamatosan 

SZCS vezetője 

HCS vezetője 

ifjúsági referens 

Ifjúsági Információs csatorna elindítása, 

működtetése 

2016. 05.01. HMK vezetője 

Ifjúsági Információs Iroda 

VDÖK 

GYIÖK 

Szociálisan rászoruló gyermekek 

kedvezményes (ingyenes) táboroztatása 

tervének kidolgozása, majd megvalósítása. 

2016.06.01 

majd 

folyamatosan 

Vakáció Kft. vezetője 

SZCS vezetője 

HCS vezetője 

Ifjúsági rendezvények elindítása  (ifjúsági 

napok, művészeti pályázatok, színház 

középiskoláknak, ifjúsági projekthét) 

2016.06.01. HMK vezetője 

Ifjúsági Információs Iroda 

VDÖK 

GYIÖK 

Információs rendszer kialakítása a halasi 

felsőoktatásban végzett fiatal munkavállalóról 

2016.08.31. HCS vezetője 

Ifjúsági referens 

„Családbarát szórakozóhelyek kialakítása” 

kidolgozása 

 

2016.09.30. Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság  

HCS vezetője 

Közösségi terek fejlesztésének kidolgozása 

 
2016.10.30  

Időszaki ifjúságkutatás, felmérés előkészítése Először 2017- HCS vezetője 
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lefolytatása ben, majd 

kétévente 

Ifjúsági referens 

Egészségmegőrző és megelőző programok 

támogatása 

folyamatos Alpolgármester 

HCS vezetője. 

Ifjúsági koncepció felülvizsgálata, intézkedési 

terv értékelése, javaslat a módosítása. 

folyamatos, 

minden év 

november 30-ig 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság  

HCS vezetője  

Családbarát Város Stratégiai program 

kidolgozása 

2016. 03.01-től, 

2016. 12.31-ig 

Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági és 

Településfejlesztési 

Bizottság, Városfejlesztési 

Osztály vezetője, 

SZCS vezetője 

 

Otthonteremtési Program kidolgozása 2016.03.01-től, 

2016.12.31-ig 

Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági és 

Településfejlesztési 

Bizottság, SZCS vezetője 

Városgazda ZRT vezető 

Fiatal Vállalkozókat Segítő Program 

kidolgozás  

2016.03.01-től, 

2016.12.31-ig 

Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági és 

Településfejlesztési 

Bizottság, SZCS vezetője, 

Városfejlesztési Osztály 

vezetője 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. 

 

 

 

       Fülöp Róbert 

       polgármester 

 

222/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Kiskunhalas Város sportkoncepcióját a 2015-2020. közötti időszakra. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai 

Bizottságot a koncepció évenkénti felülvizsgálatával és a módosító javaslatok testülethez való 

beterjesztésével. A Bizottság első alkalommal 2016. decemberi testületi ülésre készítse el 

jelentését és a módosító javaslatait. 

 

 

1. melléklet 
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 1. BEVEZETŐ 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2007. május 31-ei ülésén fogadta el a 160/2007. Kth. 

számú határozatával  Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját a 2007-2013 közötti időszakra. 

A sportkoncepció mostani újragondolását egyrészt a magyar sportéletben az eltelt időszakban 

végbement változások, az értékrendek átalakulása, a bekövetkezett jogszabályi változások 

indokolják.  

Az elmúlt 4-6 év városunkban a sportélet tekintetében nagy előrelépést nem hozott. A válság 

következtében csökkent az önkormányzat sporttal kapcsolatos szerepvállalása. A 2007-2013-

as időszakokra megfogalmazott koncepcionális elképzelések nem vagy csak kis mértlékben 

teljesültek. Éppen ezért a jelenlegi sportkoncepcióban igyekeztünk átvenni minden olyan 

elképzelést, amely az elmúlt időszakban nem valósult meg és amely egyezik a jelenlegi 

koncepcionális elképzelésekkel. 

Az Önkormányzat a város sportéletének jövőjét meghatározó középtávú sportkoncepció 

megalkotása során figyelembe vette az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint a lehetőségeket 

szem előtt tartva, sportéletünk egyes területeinek, a város sportszerető polgárainak javaslatait, 

jogos igényeit. 

Az önkormányzati célkitűzés a sport területén nem lehet más, mint az, hogy minél több fiatal 

és felnőtt számára biztosítsa a sportolási lehetőséget, hozzájárulva ezzel az egészségtudatos 

életmód elterjesztéséhez. Ebből következően az egyik fő cél a lakosság minél szélesebb 

rétegei számára biztosítani a sportolás lehetőségét, beleértve ebbe a sportolás népszerűsítését 

is. A másik fő cél az, hogy a gyermekek és a fiatalok minél nagyobb része számára váljon 

elérhetővé és szükségletté a sportolás, mint az egészséges életmód egyik fő feltétele és mint a 

szabadidő egyik leghasznosabb eltöltési lehetősége.  

Az Önkormányzat sporttámogatásának ezeket a célokat kell elsősorban szolgálnia. 

Városunk lakosságának egészsége, közérzete kiemelten fontos önkormányzatunknak. 

Támogatni szeretnénk minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek a fent említett 

célok elérését szolgálják, és tovább öregbítik városunk jó hírnevét sportolóink 

eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Szeretnénk, ha az ország sportolóinkon 

keresztül is megismerné Kiskunhalast, városunk nevéhez minél több eredményes 

sportesemény, eredmény és információ kapcsolódhasson.  

Kiskunhalason adjunk nagyobb jelentőséget a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, 

hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve munkájukat 

egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képesebb emberként éljék 

életüket. 

A sportkoncepció elkészítése a következő dokumentumok, jogszabályok alapján, azokkal 

teljes összhangban történt: 

- Magyarország Alaptörvénye, 

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 

- a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 

 2. A sportkoncepció alapelvei 

2.1. Az országos sportpolitika általános alapelvei 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség részének XX. cikke rögzíti: 

„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.„ Ezt az alkotmányos jogot a (2.) bekezdés 

szerint „A Magyarország …a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, … segíti elő.” 
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Ezeket a sportról szóló 2004. évi I. törvény a következők szerint határozza meg: 

- Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a 

sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja 

számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 

értékeit 

- Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 

tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e 

törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország 

sportoló nemzetté is váljék 

-  A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az 

egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén 

testi és lelki egészségét. 

- Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő 

üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés 

feltételrendszerét. 

- A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés 

szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka 

becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt 

felelősségét. 

- Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 

sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a 

szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról 

vagy az egészség megőrzéséről van szó. 

2.2. A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

(Kivonat a sportról szóló 2004. évi I. törvényből) 

55.§ (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára: 

a.) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b.) az a.) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel 

c.) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d.) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2). A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésről szóló 

törvényben meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételeket. 

(5) A helyi önkormányzatok – figyelemmel a 49. §d pontjában foglaltakra is – a sporttal 

kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami 

támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 
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kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget 

 3. A sportkoncepció fő stratégiai céljai 

3.1 Az Önkormányzat sporttámogatásának alapvető célja a kiskunhalasi utánpótlás 

nevelés és szabadidősport feltételeinek javítása, ezáltal a tehetségek 

kiválasztásának és gondozásának biztosítása. 

3.2. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a városban meglévő sportinfrastruktúra 

(2.sz. mellékelt) folyamatos fejlesztését. Az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények működőképességének és kihasználtságának biztosítását, új 

létesítmények építését, a régiek felújítását, állaguk megőrzését. Ezen a területen fő 

feladat a Kiskunhalasi Lovasbázis, a Kiskunhalasi Városi Sportpálya és a Kiskunhalasi 

Thermál Fürdő fejlesztése. 

3.3. Az elosztási alapelvek és a támogatási feltételek meghatározásával olyan 

sportfinanszírozási rendszert kell kidolgozni, amely révén egyrészt behatárolhatóvá, 

másrészt a következő időszakra vonatkozóan mindenki számára kiszámíthatóvá, 

tervezhetővé válik a városi sporttámogatás mértéke. 

3.4. A fogyatékkal élők és az egészségkárosultak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, 

szervezeteik működtetéséhez, rendezvényeik lebonyolításához támogatási lehetőségek 

biztosítása. 

3.5. A városi diáksport ezen keresztül a tanulóifjúság egészséges fejlődését, betegség 

megelőzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. 

3.6. A szabadidősport területén szemléletformáló, propaganda az egészséges életmód 

népszerűsítése érdekében, a kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, 

rekreációval foglalkozó kisközösségek, klubok, sportszervezetek programjainak, 

tevékenységének támogatása. 

3.7. Az eddig elért sportértékeink megőrzése és az értékvesztő folyamatok kialakulásának 

megakadályozása. 

3.8. A város kistérségi központi szerepének megfelelően, térségi sportfeladatok ellátása. 

3.9. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a testvérvárosi kapcsolatokon 

belül a sport szerepének további szélesítése. 

3.10. Kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban, 

célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének 

elősegítése. 

 4. A város sportéletének területei, fejlesztési irányok, feladatok 

4.1. Diáksport 

Az elmúlt időszakhoz képest a testnevelés órák száma jelentős változáson ment keresztül. 

A mindennapos testmozgás bevezetésével 1-12. évfolyamig minden közoktatási 

intézményben legalább 4 testnevelés óra van hetente. (Az ötödiket általában tánc, néptánc és 

közösségfejlesztő mozgásos órák egészítik ki.) Városunkban –egy-egy intézmény kivételével- 

nagy nehézséget okoz a teremkihasználtság a megnövekedett óraszám miatt. Szinte 

mindegyik iskola él a termálfürdő adta úszásoktatási lehetőséggel. A nemzeti alaptanterv 

egyébként is a 2., 4., 6. és 8. évfolyamosoknak előírja azt.  
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A megnövekedett óraszám a testnevelő tanárra is jelentős terheket ró. Konkrétan a 

kötelező tanórák után már nem jut ideje a délutáni sportfoglalkozások megtartására. Illetve 

jut, de az sokszor a szabadidőből megy el. A mindennapos testmozgás bevezetésével 

mindenki gyerek többet mozog. Ellenben a délutáni szabadidősportra, diáksportra, 

tehetségekkel való foglalkozásra a pedagógusnak kevesebb ideje jut. Sok kolléga 

„másodállásban” egyesületi keretek között dolgozik.  

A város majdnem minden iskolájában működik Diáksport Egyesület (DSE) vagy 

Diáksport Kör (DSK). Az adott intézmény profiljának megfelelő sportágakban igazán 

nagyszerű eredményességgel. (torna, kézilabda, labdarúgás, atlétika) A testnevelő tanárok, 

edzői feladatot ellátó kollégák nagy szakmai felkészültséggel és odaadással végzik dolgukat. 

Hazai és nemzetközi eseményeken érnek el kimagasló eredményeket, viszik a város hírnevét. 

A Kiskunhalasi Városi Diáksport Bizottság (DSB) végzi a kistérség és Kiskunhalas 

diáksportjával kapcsolatos teendőket. A Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport 

Egyesület (BKMDSZSE) valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából 

megyei, országos elődöntők és országos döntők rendezését bonyolítja le. A bizottság a megyei 

szervezet tagjaként működik, de nem önálló jogi személy, nincs adószáma, számlaszáma. 

Ezen az állapoton mindenféleképpen változtatni kellene. Így a pénzügyi forgalmat a 

Kertvárosi DSE keretein belül kénytelen bonyolítani. A DSB bevétele a felmenő rendszerű 

diákolimpiák helyi, körzeti versenyinek díjazását (érem, kupa, oklevél) fedezik, a minimális 

versenybírói díjat sok esetben nem tud fizetni. Egyéb sporteseményt díjazás hiányában nem 

tud megrendezni.  

Az Önkormányzat a sportegyesületek megkeresésére foglalkozott oktatási intézményben 

működő sport osztályok indításával. Ennek során több körben egyeztetések történtek 

sportegyesületekkel, középiskolákkal. A megoldás ezeken az egyeztetéseken nem született 

meg, azonban mindenféleképpen érdemes ezt a lehetőséget tovább gondolni a megoldás 

megkeresni a megoldást. 

4.1.2. Célok és feladatok 

A diáksport célja a tanórán kívüli, intézményi kereteken belül, megfelelő szakmai irányítással 

szervezett, rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése az iskola tanulói részére. 

Ennek érdekében szerveződnek a különböző iskolai sportcsoportok, ahol a tanulók nemcsak 

az érdeklődésüknek megfelelő sportolási lehetőséghez jutnak, de felkészülhetnek a 

diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplésre is. 

Tehát a diáksport kettős célt szolgál: az eredményességet és a tömegsport megfelelő 

működtetését. 

Ezek megvalósításához az alábbi feltételek szükségesek: 

 

 A létesítmények, tornatermek, sportpályák rekonstrukciója, karbantartása, újak 

kialakítása. 

 Korszerű szabadidő sportpálya, kondicionáló park (alapvető kondicionáló 

gépekkel) létrehozása, kocogó pálya kialakítása. 

 Több verseny létrehozása a diákok számára. Városi verseny rendszer 

kialakítása.(több sportágban, tömegsport jelleggel.) 

 Iskolai szabadtéri sportudvarok jobb kihasználása lakosság részére. 

 Szoros együttműködés az egyesületek, iskolák és óvodák között. A sport szellem 

fejlesztése a gyerekek és fiatalok körében. Tehetségek irányítása a városban működő 

szakosztályokba. 



 40 

 Az egészséges szemlélet kialakítása az ifjúság körében. 

 Az eddig elért eredményeinket tovább fejlesztése. 

 Diákolimpiai versenyek rendezése (megyei, országos elődöntő, döntő). 

 Médiával való kapcsolat kialakítása. 

 A Városi DSB önálló jogi személlyé alakítása.  

 A mindennapos testmozgás lehetőségeinek megteremtése, tanórán kívüli tömegsport 

foglalkozások keretében házibajnokságok és iskolák közti városi bajnokságok, 

sportnapok megrendezése, 

 Az Iskolai Sportkörök és Egyesületek működésének támogatása 

 Az uszodában időkeret biztosítása és szakszerű kihasználása, 

 A diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvétel, 

 A városi egyesületekkel való együttműködés, 

 A tehetséges tanulóknak egyesületekbe, szakosztályokba történő irányítása, 

 A sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználása, 

 A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, pályázatok benyújtása, 

 Középiskolában működő sportosztály indítása 

 

A Városi Diáksport Bizottság (DSB) részére külön pénzügyi keretet kell biztosítani a 

diákolimpiai és a DSB által rendezett városi-, megyei-, országos versenyekre, valamint a 

továbbjutó versenyzők, csapatok részvételi költségeihez, a DSB által meghirdetett helyi 

bajnokságok szervezéséhez, lebonyolításához. 

4.2. Szabadidősport 

A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban 1980-as évek közepétől érzékelhető 

látványos változás a lakosság szabadidősportja terén. E változások alapja a fejlett 

országokban megnövekedett szabadidő és az a tény, hogy széles körben váltak magas fokon 

kielégítetté az alapszükségletek. A fizetőképes kereslet erőteljesen fordult a szabadidős 

sportszolgáltatások felé, amely igen kedvező volt az amúgy is népszerű sport számára. A 

sportszféra versenyképességét erősítette, hogy a jóléti társadalmak szembekerültek a 

fejlettségből származó egészségügyi gondokkal. (pl.: az elhízás, esztétikai és 

egészségkárosodás problémáival Kiskunhalason tapasztalható a lakosság egy bizonyos 

részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak 

szolgáltatásszerű igénybevételére. Ugyanakkor még elég gyakran tetten érhető az a torz 

szemlélet is, amely alulértékeli a testedzés fontosságát.  

Az utóbbi években megfigyelhető az a tendencia, hogy önszerveződő sport/szabadidősport 

egyesületek létesülnek, ahol a lakosság egyre növekvő számban tölti szabadidejét 

sportolással. 

Kiskunhalason viszonylag kevés szabadidősport-rendezvény valósult meg az elmúlt években. 

Ennek egyik oka, hogy kevés olyan sportegyesület működik Kiskunhalason, amely 

szabadidősportos rendezvényeket szervez, illetve kevés olyan városi szintű sportesemény 

szerveződik, amely a hétköznapokon nem sportoló lakosságot célozza meg. A lakosságot 

bevonni szándékozó sportrendezvények közül fontos a Halasi Hajtás Triatlon veresen, 

valamint a Szüreti Napok keretén megrendezett Kiss Roland utcai futóverseny. Fontos 

szempont ezeknek a rendezvényeknek a további fenntartása, bővítése, a nagyobb részvétel 

érdekében. A felsorolt gondok és problémák mellett előrelépést jelenthet, hogy a társadalmi 

változásokat követve működnek önálló, esetenként önfenntartó csoportok, amelyek alapját 



 41 

jelenthetik egy új, alulról építkező szabadidősport struktúra és rekreációs tevékenység 

kialakulásának. 

4.2.1. Célok és feladatok 

Az alkalmi rendezvények mellett törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási alkalmat 

nyújtó tevékenyégi formák népszerűsítésére. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, a 

rekreáció és sportolás ösztönzése az egyik legfőbb feladat. Lehetővé kell tenni valamennyi 

életszakaszban a sportolást. A lehetőségekhez mérten támogatni kell a civil szervezetek 

szabadidősporttal kapcsolatos kezdeményezéseit. A szabadidősporttal kapcsolatos pályázati 

lehetőségek nagyobb kihasználtságára kell törekedni. Ösztönözni kell a különféle 

divatsportok, önfenntartó szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások 

elterjedését. Továbbra is támogatni szükséges az akció jellegű, de nagy tömegeket 

megmozgató és vonzó szabadidősport rendezvényeket.  

 Törekedni kell a sporttal kapcsolatos szemléletváltásra mind az ifjúság, valamint a 

felnőtt korú lakosság körében. Elengedhetetlenül szükséges egy olyan program 

kialakítása, amely több, városi rendezvényen keresztül – megcélozva az érintett 

korosztályt – a fent említett célok elérését hivatott biztosítani. A program 

kialakításakor nagyobb szerepet kell biztosítani a helyi írott és elektronikus 

médiáknak. 

 Kezdeményezni és támogatni kell az újszerű sportolási, testedzési lehetőségek 

kialakítását. 

 Továbbra is támogatni kell a Sport az Esélyért Kiskunhalas Egyesület programjait, 

akik a fogyatékkal élők sportját szervezik és irányítják Kiskunhalason. Biztosítani kell 

az edzési és szükség esetén a versenyzési lehetőséget az egyesület tagjai számára. 

 Támogatni kell minden olyan sporteseményt, kezdeményezést, amely a kisebbség és a 

szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek sportolási lehetőségét hivatott biztosítani. 

(roma gyerekek, fogyatékossággal élők, transzplantáltak) Ez fontos szerepet játszik a 

város bűnmegelőzési programjának megvalósításában is (a szabadidő értelmes és 

kulturált eltöltése) valamint Kiskunhalas Város is meg tud felelni az uniós 

jövőképnek, melynek értelmében a sportot és az egészséges életmód és szemlélet 

kialakítását minden lehetséges eszközzel támogatni kell. 

 Az önkormányzati tulajdonú, fedett és szabadtéri létesítmények kedvezményes 

használatát átgondoltabbá kell tenni. Támogatni kell a „nyitott pályák” programot, 

melynek értelmében a diákok az iskolák udvarának sportlétesítményeit sportolás 

céljából használhatják. A már meglévők mellett tovább kell bővíteni a lakosság széles 

rétegeit – különböző korosztályokat – bevonni szándékozó szabadidősport 

rendezvényeket. A Város Napjához kapcsolódóan szabadidősport, rekreációs 

rendezvénnyel ünnepeljük Kiskunhalas sportját, népszerűsítjük a sportot, az 

egészséges életmódot. 

 Szeretnénk tovább bővíteni a városi sportpálya létesítményeit, növelni kihasználtságát. 

Olyan szabadidős centrumot kívánunk létrehozni, amely egyaránt lehetőséget biztosít 

a szabadidő kulturált eltöltésére a sportoló ifjúság és a családok számára is. Meg 

szeretnénk teremteni annak a lehetőségét, hogy kialakuljon a Sportpályán az ifjúsági 

és a felnőtt klubélet, kialakítva ezzel a létesítmény szabadidő-centrum jellegét. 

Lehetőség szerint a létesítményt vállalkozások, cégek rendezvényeinek 

lebonyolítására is alkalmassá kell tenni. 
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 Újra el kell kezdeni Kihívás Napja program megszervezését, amelynek 

lebonyolításába a kiskunhalasi sportszervezetek szakosztályai, sportolói aktív 

részvétele mellett a lakosságot is egyre nagyobb mértékben be kell vonni. 

 Törekedni kell a szabadidősportban kimagasló kiskunhalasi sportolók és iskolák 

nagyobb elismerésére, támogatni kell egy olyan kirakat, tabló létrehozását a 

belvárosban amely bemutatja a város legkiemelkedőbb sportolóit, sportvezetőit, 

példaként állítva a lakosság elé. 

 

4.3. Versenysport 

A versenysport, ezen belül az élsport a jövőben is a sporttevékenység és ennek révén a 

testkultúra húzó ágazata marad. A sportról szóló törvényben a települési önkormányzatok 

számára kötelező feladatai között nem szerepel a versenysport tevékenység. E terület azonban 

a városmarketing, a szórakoztatás, a diák és szabadidősportra gyakorolt pozitív hatása miatt 

nagy jelentőségű. Ezért biztosít városunk bizonyos mértékű támogatást a közigazgatási 

területén működő sportegyesületei számára. A sporttörvény szerint a sportszervezetnek két 

típusa van: a sportegyesület és a sportvállalkozás. Nem minősül sportszervezetnek az 

alapítvány, az iskolai sportkör (az iskolai sportegyesület, DSE viszont igen), a költségvetési 

szerv, …stb. Ennek alapján sporttevékenységet szervezett formában sportegyesület, illetve 

sportvállalkozás keretében lehet folytatni.  

Kiskunhalason jelenleg 30 sportszervezet működik. Ezeket az egyesületeket a 3. számú 

melléklet tartalmazza. Labdajátékokban az NB II- től a megyei bajnokságokig bezárólag 

egész évben eredményesen szerepeltek városunk felnőtt és utánpótlás csapatai, főleg a 

kézilabda és a labdarúgás sportágban. Az utánpótlás helyzete Kiskunhalason további 

fejlesztéseket, igényel. 

Ahogy az élsport a „nemzet dicsősége” ennek értelmében ifjú sportolóink, utánpótlás 

csapataink úgy viszik városunk jó hírnevét az országban növelve ezzel egyesületük, de 

Kiskunhalas reklám – és marketing értékét is. 

Egyéni és csapat sportágakban a legeredményesebb szakosztályaink országosan ismert és 

elismert eredményeket produkáltak, ezzel nemzetközi hírnevet szerezve Kiskunhalasnak. 

Kiskunhalas versenysport-élete az utóbbi 2-3 évben jelentős átalakuláson ment keresztül. 

Megszűnt a KNKSE és új sportágak kerültek előtérben az eredményesség szempontjából. 

Jelentős – nemzetközi – eredményeket ért el a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület. 

Munkáját ifjúsági európa bajnoki cím, és több országos bajnoki cím fémjelzi. Nemzetközi 

szinten az utánpótlás területén ugyancsak jelentős eredményeket ér el a Centrum Squash 

Sportegyesület. Országos szinten szép eredményeket ér el a Halasi Boksz Club és a 

Kiskunhalasi Birkózó Club.  

Kimagasló eredményeket érnek el a Kiskunhalasi Veterán sporttolók is. Több világbajnoki és 

európa bajnoki címeket gyűjtöttek be. 

Labdajátékokban kézilabda és labdarúgás sportágakban a legeredményesebb a Kiskunhalasi 

UKSC, valamint az Kiskunhalasi Szilády RFC. 

A lovas sportág (díjugratás) területén az elmúlt években komoly előrelépések történtek. Az 

önkormányzat és a Kiskunhalasi Határőr Dózsa Sportegyesület szoros együttműködésének 

következtében a Lovasbázis egyre magasabb színvonalon ad teret mind a szabadidős 

lovaglásnak, mind pedig a versenylovaglásnak.. Kiskunhalas Város utánpótlása még további 

fejlesztésre, támogatásra szorul. Átgondoltabbá, hatékonyabbá szeretnénk tenni az utánpótlás 

támogatását, valamint az utánpótlás-nevelésben aktívan és eredményesen közreműködők 

elismerését. 
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Fontos feladat, hogy az iskolákból a tehetséges fiatalok kiválogatásra kerüljenek.  

Kiskunhalas versenysportját fémjelző egyesületek országosan ismert és elismert 

eredményeket produkáltak. A legjobb sportolóink a nemzetközi válogatottak színeiben 

hazánkat képviselik a nemzetközi élvonalban.  

A Képviselő Testület döntése alapján a kiemelten támogatott sportágak a következők: 

 

 Úszás 

 Labdarúgás 

 Kézilabda 

 Lovassport 

A kiemelt sportággá válásnak legyenek a jövőben konkrétan értékelhető szempontjai, 

melyeket a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság évente vizsgáljon felül 

és ha szükséges, módosítsa: 

A kiemelt, egyéni sportágakban induló sportegyesületek, szakosztályok támogatási 

feltételei: (különös tekintettel utánpótlás-nevelő munkájukra) 

 Hivatalosan bejegyezett egyesület; 

 Az egyesület, szakosztály sportolói magyar bajnoki rendszerben szerepelnek; 

 A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyerekek, fiatalok, felnőttek 

létszáma és eredményessége határozza meg; 

 Utánpótláskorú sportolók magas létszáma, kvalifikált szakembergárda megléte; 

 Országos szakszövetséggel (sportszövetséggel) rendelkező sportág; 

 A sportág hazai elismertsége, sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Kiskunhalas 

hírnevének öregbítése; 

 Az egyesület (szakosztály) országos szintű elismertsége, az országos rangsorban 

elfoglalt helye, a szövetségi- és a nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő 

eredmények; 

 A sportág költségigénye, alapsportág jellege, a szükséges edzésidő mértéke; 

 Évfolyamos utánpótlás-nevelő rendszerrel bír, mely a hosszú távú eredményesség 

biztosítéka; 

 Azon egyesületek szakosztályai kapjanak támogatást, amelyek a kiváló oktató- és 

nevelőmunka eredményeként példamutatóan működő utánpótlás nevelő műhelyeket 

alakítottak ki; 

A kiemelt csapatsport egyesületek, szakosztályok támogatási feltételei (különös 

tekintettel utánpótlás-nevelő munkájukra) 

 Hivatalosan bejegyezett egyesület; 

 A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyerekek, fiatalok, felnőttek 

létszáma és eredményessége határozza meg; 

 Utánpótláskorú sportolók magas létszáma, kvalifikált szakembergárda megléte; 

 A sportszervezet megfelelő minőségű és felkészültségű szakembergárdával 

rendelkezik; 

 Országos szakszövetséggel (sportszövetséggel) rendelkező sportág; 

 A sportág hazai elismertsége, sportszervezet tradíciói, népszerűsége; 

 Az egyesület (szakosztály) országos szintű elismertsége, az országos rangsorban 

elfoglalt helye, a szövetségi- és a nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő 

eredmények; 

 Magas költség- és edzésigényű, országos bajnokságban szereplő csapat; 
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 Városmarketing szempontjából a sportszervezet eredményes szereplése, népszerűsége, 

nézettsége, Kiskunhalas Város hírnevének öregbítése, terjesztése; 

 Rendszeres szórakozási, kikapcsolódási lehetőség a lakosok számára, ezáltal program 

a szabadidő hasznos eltöltésére; 

 

4.3.1. Célkitűzések, feladatok: 

A verseny- és élsport fontos szerepet tölt be a „városkép” kialakításában. Fontos, hogy az 

egyesületek eredményességének színvonala ne csökkenjen. Kiemelten kell azonban kezelni 

azokat a sportágakat, melyeknek jelentős hagyományai vannak városunkban. Ennek 

megfelelően nagyobb tömegbázis áll mögöttük, biztosított a megfelelő utánpótlás. Adottak a 

tárgyi feltételek (létesítmények) és megfelelő személyi feltételekkel (szakember gárdával) 

rendelkezik ahhoz, hogy a különböző korosztályokban eredményes munkát lehessen végezni. 

Az Önkormányzat a versenysport tekintetében az utánpótlás nevelést támogatja 

 

 Az Önkormányzat támogatja az utánpótlás nevelést a kiemelten támogatott 

sportágakban működő egyesületeknél; 

 Az Önkormányzat a látványsportok területén továbbra is együttműködik az 

egyesületekkel a TAO támogatás megszerzésében, kiemelt figyelemmel a sport 

infrastruktúra fejlesztésére; 

 Az Önkormányzat új együttműködést kezdeményez az egyesületekkel a TAO 

támogatás koncentrált megszerzése és felhasználása érdekében Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítványon keresztül; 

 Lovassport: Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a lovasbázis hosszú távú 

komplex fejlesztésére létrehozott gazdasági társaság közreműködésével Kiskunhalas a 

lovassport országosan kiemelkedő centruma lehet; 

 Kiemelt feladatként kell kezelni a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesületben az 

utánpótlás folyamatos biztosítását, lehetőség szerint minden korosztályban. Célként 

kell kitűzni az ifjúsági versenyzők képzését, majd később versenyeztetését. A strand 

fejlesztésénél elengedhetetlenül szükséges az úszás utánpótlás nevelés infrastrukturális 

feltételeinek (egy fedett, legalább 25 méteres tanmedence megépítése) megteremtését 

megvalósító tervek elkészítése; 

 Figyelmet kell fordítani a veterán sportolók támogatására is. 

 5. A város sport támogatási rendszere 

Kiskunhalas Város önkormányzata 2015. júniusi ülésén a elfogadta Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VI) Ktr. számú rendeletét a helyi 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről, valamint a sport helyi 

pénzügyi támogatási rendszeréről. 

A rendelet a sport támogatások éves összegét a tervezett éves helyi adóbevételek minimum 

1,5%-ában határozza meg. 

A sporttámogatásra szánt összeg 50%-át Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kapja 

meg, aki évente pályázati úton ezt az összeget sportegyesületek támogatására fordítja. 

A fennmaradó 50%-ról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt 

Támogatás adható: 

a) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a nagy létszámú részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítására; 
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b) nemzetközi sportkapcsolatok támogatására; 

c) diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására. 

d) nemzetközi sportkapcsolatok lebonyolítására 

5.1.. Támogatási formák 

A támogatások odaítélésénél szempontként figyelembe venni a kiemelt sportágakat, a 

sportegyesületek eredményeinek szintjét és rangját, a sportág értékét a város lakosságának 

szemében, valamint a sportegyesület marketingértékét város hírnevének erősítése 

szempontjából. 

A sportlétesítmények felújítását, ezek sorrendiségét, szakmai szempontok figyelembe 

vételével (műszaki állapot, felszereltség, kihasználtság) Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönti el. 

Az önkormányzati tulajdonú Városi Sportpálya létesítményeinek, helységeinek használatáról, 

készüljön szabályzat, mely tartalmazza a térítéssel, kedvezményes térítéssel és 

térítésmenetesen igénybe vehető helységek létesítmények rendjét és az igénybevevők körét. 

 

5.1.1. Közvetlen támogatás 

 működési alaptámogatás (félévenként, a Sport Közalapítvány) 

 rendezvény támogatás; 

 nemzetközi, testvérvárosi sportkapcsolatok támogatása.  

 önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények térítésmentes, illetve kedvezményes 

használata; 

5.1.2. Közvetett támogatás 

 létesítmény fenntartás; 

 sportlétesítmények felújítása, fejlesztése; 

 önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények közüzemi díjainak térítése; 

 kedvezményes utaztatási lehetőség; 

 sportrendezvények közvetett támogatása. 

 sportkitüntetések adományozása 

5.2.. Támogatásra vonatkozó alapelvek 

 az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi 

sportszervezeteknek, hanem külső támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket 

kiemelten az utánpótlás nevelést; 

 a Képviselő-testület a város költségvetésének elfogadása alkalmával határozza meg az 

éves sportcélú feladatokra fordítható főösszeget, az egyes tételek keretösszegeit, 

valamint az egyéb, közvetett sportkiadásokat (sportlétesítmények üzemeltetése, 

fejlesztése); 

 az esetleges év közbeni változások (egyesületi, eredményesség stb.) az önkormányzati 

támogatás mértékét is megváltoztathatja; 
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5.3. Támogatási feltételek, szempontok 

Támogatásban csak olyan sportszervezetek részesülhetnek, amelyek az alábbi feltételeknek, 

szempontoknak megfelelnek. 

 szerepelnek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában; 

 a szükséges dokumentumok alapján évente regisztrálásra kerülnek a városi 

sportszervezetek nyilvántartásában, adatbankjában; 

 nincs köztartásuk; 

 a város közigazgatási határán belül működnek; 

 önálló jogi személyiségű szervezetek; 

 az önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozóan számukra meghatározott 

elszámolási, beszámolási kötelezettségüknek határidőre eleget tettek; 

 az egyesület szereplésével kapcsolatos botrányokozás, súlyos fegyelmi vétségek a 

támogatás azonnali visszavonásával jár.  

 a támogatott egyesületekkel megállapodás formájában az önkormányzat szerződést 

köt. 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény értelmében átlátható 

szervezetnek minősül 

5.4. A kiemelten támogatott városi sportrendezvények: 

A képviselő-testület éves költségvetési rendeltében a sporttámogatási keret adta lehetőségek 

függvényében kiemelten támogat sport rendezvényeket: 

- amelyeket a sportkoncepcióban kiemelten támogatott sportágak rendeznek, 

- a fogyatékkal élők sportrendezvényeit 

- nemzetközi – testvérvárosi - sportrendezvényeket, 

- a lakosság, vagy annak rétegeit célzó szabadidős sport rendezvényeket, 

A támogatási kérelmeket a tárgyévet megelőző és november 30-áig kell beadni Kiskunhalas 

Város Polgármesterének. A kérelmek költségvetési támogatásáról a Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt költségvetési 

rendeletében.  

5.5. Sport kitüntetések: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a sport rangjának emelése, a sport erkölcsi értékének 

növelése, a sportolók példaképpé válásának elősegítése céljából sportkitüntetéseket alapít. 

Az önkormányzat sportkitüntetései: 

- Az év sportolója (férfi-női); 

- Az év csapata; 

- Az év utánpótlás sportolója (férfi-női); 

- Az év utánpótlás csapata 

- Az év „Esélyes” sportolója; 

- Az év edzője; 

- Az év sporttámogatója; 

- Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja; 

A kitüntetések adományozásának szabályzatát ki kell dolgozni, és azt jóváhagyólag a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
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A sport rangjának növelése, a sportolók elismerése, valamint az utókor számára példaképként 

való megörökítése céljából létre kell hozni a „Sporthírességek falát” 

A „Sporthírességek falára” kerüljenek azok a halasi származású sportolók, akik sport 

teljesítményükkel, emberi tartásukkal országos vagy nemzetközi elismerést vívtak ki. 

A „Sporthírességek fala” építészeti tervét valamint a rajta szereplő hírességek kiválasztásának 

szabályait ki kell dolgozni. 

5.6. Az önkormányzat által támogatott sportcélú 

közalapítvány:  

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány: A közalapítvány fogadja be azokat a 

támogatásokat, melyek a városi sportélet fejlesztéséhez járulnak hozzá. Emellett támogat 

maga is több sportrendezvényt, eseményt. 

Kiemelt feladat, hogy a lakosság körében erőteljesebben kell népszerűsíteni az alapítvány 

adta lehetőségeket. 

Célkitűzések: 

 Szükséges létrehozni olyan szervezetet, amely a sport területén lévő forrásokat 

koncentráltan tudja összegyűjteni, oly módon, hogy azokból nagyobb léptékű, tervezett 

fejlesztéseket meg lehessen valósítani. A Sport Közalapítványt úgy kell átalakítani, hogy 

alkalmas legyen a TAO pályázatra, és fogadni tudja a befolyó pénzeket. Ennek érdekében a 

Sportért Közalapítvány alapító okiratát úgy kell átalakítani, hogy a látvány csapatsportok 

területén utánpótlás szakosztályok indítási lehetősége legyen. A Kuratóriumban helyet kell 

adni az érintett sportegyesületek képviselőinek, a megfelelő együttműködési megállapodást a 

Sportért Közalapítvány és az érintett egyesületekkel ki kell dolgozni. 

 

 6. A város sportirányításának a rendszere 

Az elmúlt években fokozatosan leépült városunkban a sportigazgatással, az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységrendszer. A jelenlegi 

rendszerben szabályozott a döntési rendszer, azonban a döntés előkészítés a végrehajtás, 

valamint a visszacsatolás nem megoldott. 

A jelenlegi „irányítási” rendszer nem teszi lehetővé megfelelő objektív részletes és 

szakmailag megfelelően rendszerezett információk gyűjtését és felhasználását, a sport, a 

szabadidősport, a diáksport egyesületekkel való kapcsolattartást, koordinációt a 

sportegyesületek részére történő segítségnyújtást, a sporttal kapcsolatos infrastrukturális 

feltételek figyelemmel kísérését, azok tervezett fejlesztését, az erőforrások koordinálását, a 

sporttal kapcsolatos elképzelések koncepciók végrehajtását. 

Az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt sportigazgatási feladatok ellátása jelenleg 

a Halasi Városgazda ZRT állományában dolgozó alkalmazott látja el. 

A sporttal kapcsolatos döntéseket legmagasabb szinten a Képviselő-testület hozza meg, illetve 

az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltak szerint a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság lát el előkészítő, véleményező feladatokat. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal sporttal kapcsolatosan két feladatkört lát el: 

- Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel 

összefüggő feladatokat. 

- Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak 

ellátásához biztosított céltámogatás felhasználására. 
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Az egyesületi sporttámogatások pályázat útján történő elosztását Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma végzi. 

 

6.1. Feladatok: 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalon belül létre kell hozni egy sporttal is 

foglalkozó munkakört, amelynek feladatai a következők: 

 

- Előkészíti a diák -, szabadidősport és versenysporttal kapcsolatos képviselő-testületi 

döntéseket, végrehajtását és ellenőrzését, 

- figyelemmel kíséri a kül- és belföldi sportrendezvényeket, 

- közreműködik a város középtávú sport, ifjúsági koncepciója elkészítésében, figyelemmel 

kíséri az abban foglaltak megvalósulását, 

- elősegíti az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő eltöltési, sportolási lehetőségeinek 

fejlesztését, bővítését, 

- folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 

támogató gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel, 

- figyelemmel kíséri, segíti Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány működését, 

tevékenységét; 

- segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények sporttevékenységgel 

kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek kialakításában, 

- figyelemmel kíséri a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, 

természetjárás feltételeinek biztosítását, 

- figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, 

- elemzést készít és véleményezi a sporttal foglalkozó szervezet fejlesztését, támogatását, 

- évente legalább két alkalommal fórumot szervez a városi sportvezetőkkel 
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 7. Sportkoncepció intézkedési terv: 
(2015-2020) 

 

 

Sorszám: Az intézkedés leírása: Határidő: Felelős: 
1.  A sportinfrastruktúra 

felmérése, fejlesztési célok és 

prioritások meghatározására 

javaslat. 

2015. november 

30. 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

2. A sporttámogatás rendszerének 

felülvizsgálata, szükség esetén 

módosításának 

kezdeményezése  

folyamatos, 

minden év 

november 30-

áig 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

3. Javaslat a sportinfrastruktúra 

folyamatos fejlesztésére. 

2016. január 1-

től folyamatos 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

4.  „Sporthírességek fala” 

tervének kidolgozása 

2016. január Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági és 

Településfejlesztési 

Bizottság, Köznevelési, 

Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

Humánpolitikai Csoport 

(HCS) vezető 

 

5. A város sport kitüntetési 

szabályzatának elkészítése, 

Képviselő-testület elé 

terjesztése 

2016. január 31 Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

6. Diákok számára városi verseny 

rendszer kialakítása.(több 

sportágban, tömegsport 

jelleggel 

2016. február 

28. 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság  

Humánpolitikai Csoport 

(HCS) vezető 

 

7.  A város sportlétesítményei 

használati szabályzata 

elkészítése, figyelemmel a 

sportkoncepcióban 

megfogalmazott elvekre 

2016. február 

28. 

Városgazda ZRT 

vezérigazgató, 

KIGSZ igazgató 

8. Városi sportesemény naptár 

készítése 

először 2016. 

február 28., ezt 

követően 

folyamatosan 

Humánpolitikai Csoport 

(HCS) vezető 
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9. Középiskolában működő 

sportosztály indítása 

 

 

2016. március 

31. 

Alpolgármester; 

Humánpolitikai Csoport 

(HCS) vezető 

10. Sport, és ifjúsági referens 

státusz létesítése 

2016. március 

31. 

Polgármester 

Jegyző 

11. Sportegyesületek adatfelmérő 

lapjának elkészítése, az 

adatfelmérések lefolytatása, 

elemzése. értékelése 

folyamatos, 

minden év 

március 31.-ig 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

12. A Kihívás Napja folyamatos 

megrendezése 

folyamatosan 

minden évben 

HMK ügyvezető 

sportreferens 

13. Iskolai diáksport egyesületek, 

városi diáksport bizottság 

helyzetének felmérése, segítése 

2016.március 

31, ezt követően 

folyamatosan,  

minden évben  

HCS vezető, 

sportreferens 

14. A Város Napjához 

kapcsolódóan a lakosság széles 

rétegeit megmozgató 

tömegsport  rendezvény 

szervezése  

2016. Város 

Napja, ezt 

követően 

minden évben 

folyamatosan 

HMK ügyvezető 

sportreferens 

15. Sportkoncepció felülvizsgálata, 

intézkedési terv értékelése, 

javaslat a módosítása. 

folyamatos, 

minden év 

november 30-ig. 

Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai 

Bizottság Humánpolitikai 

Csoport (HCS) vezető 

 

16. Fórum szervezése a város 

sportegyesületei részére évente 

két alkalommal. 

2016. május 31-

ig, 2016 

november 30-ig, 

ezt követően 

folyamatosa 

HCS vezető 

sportreferens 
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1. számú melléklet – Kiskunhalas sportlétesítményei 

 

A fent említett célok elengedhetetlen feltétele a sportlétesítmények megfelelő száma, valamint 

megfelelő állapota. Kiskunhalason – az iskolákat is beleszámítva – az alábbi pályákon 

sportolhatnak a sportolni vágyók:  

Városi Sportintézmény: (3 db. füves labdarúgó pálya, 2 db. aszfalt kézilabda pálya, 2 db. 

kosárlabda palánk, szabványos atlétika salakos futópálya, 3 db. súlylökő hely, 1 db. 

gerelyhajító hely, 2 db. diszkoszvető kör, 1 db. gördeszka pálya, 1 CrossFitt csarnok )  

A sportkoncepció alapján sportcélú létesítmények a következők:  

- Erzsébet-királyné téri teniszpálya: (6 d. salakos és 1 db. betonos pálya, 1 db. adogató 

fal)  

- UKSC Kondicionáló terem- Szent Imre u 2. földszint (az emeleten birkózó terem) 

- Esze Tamás lakótelep (bowling és squash pálya) 

- Halasi Boksz Club edzőterme, Kiskunhalas, Szentháromság tér 5. 

- Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakközépiskolája: (sportcsarnok, betonos 

kézilabda pálya) 

- Felsővárosi Általános Iskola: (tornaterem) 

- Szent József Katolikus Általános Iskola (tornaterem, betonos kézilabda pálya) 

- KRK Központi Általános Iskolája: (sportcsarnok, betonos kézilabda pálya, betonos) 

- Kertvárosi Általános Iskola (sportcsarnok, füves minifoci pálya, betonos kézilabda 

pálya) 

- Fazekas Mihály Általános Iskola (tornacsarnok, betonos kézilabda pálya, kis 

tornaterem 2 db.) 

- Kertvárosi Általános Iskola (sportcsarnok, füves mini focipálya, betonos kézilabda 

pálya) 

- II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola (sportcsarnok, betonos kézilabda 

pálya, műfüves pálya) 

- Bibó István Gimnázium (sportcsarnok) 

- KRK Szilády Áron Gimnáziuma (tornacsarnok, műfüves pálya, betonos kézilabda 

pálya, futópálya) 

- Bernáth Lajos Kollégium: (betonos kézilabda pálya) 

- Halasi Fürdő: 50 x 20 m. szabadtéri medence, külső termál medence, pancsoló 

gyerekek részére, fedett tanmedence, fedett medence 25 m-es, fedett termál medence, 

szauna  

- Közterületi játszóterek 

- Radnóti utcai játszótér 

- Semmelweis téri játszótér 

- Hősök ligete játszótér 

- Mázsa utcai játszótér 

- Esze Tamás lakótelepi játszótér 

- Erzsébet királyné téri játszótér 

- Széchenyi utcai játszótér 

- Erdei téri játszótér 

- Cserény úti játszótér 

- Kossuth utcai játszótér 

- Dr. Nagy Mór utcai játszótér 
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2. . számú melléklet – Kiskunhalasi bejegyzett sportegyesületek 

1. Kiskunhalasi Határőr 

Dózsa Sportegyesület 

Tuska Pál 6400 

Kiskunhalas,  

Bajza u. 28.  

06/20 984-

0954 

pantuska@t-online.hu 

 

2. Kiskunhalasi Atlétika 

Club 

Flösser 

Tamás 

6400 

Kiskunhalas,  

Kossuth u. 14.. 

06/30371-

6964 

 

3. Előző Sáv Kulturális 

és Szabadidő 

Egyesület 

Haászné 

Fülöpé 

Sára; 

Gregus 

Viktor 

6400 

Kiskunhalas, 

Vadász u. 5. 

0630/948-

6039 

szilady.gazd@gmail.co

m 

 

4. Halasi Box Club Szabó 

Lajos 

6400 

Kiskunhalas,  

Radnóti  u.3 2.  

06/30 965-

1301 

bacsgazdacoopkft@gm

ail.com 

 

5. Szilády RFC Horváth 

Anikó 

6400 

Kiskunhalas 

0670/ 451-

5002 

h.aniko@emitelnet.hu 

 

6.  Halas-Kart Egyesület 

(szünetel) 

Kovács 

László 

6400 

Kiskunhalas 

Damjanich u. 

25. 

0620/354-

5579 

 

7. Kiskunhalasi Birkózó 

Club 

Csapi 

Antal 

6411 Zsana, 

I. kőrzet 1..  

0630/855-

0814 

elsoanti@freemail.hu 

 

8. Kiskunhalasi Football 

Club 

Faddi 

János 

Kuhn 

Róbert 

6400 

Kiskunhalas,  

Kertész u. 28/a.  

0630/299-

7112 

0630/983-

3295 

kuhnroby@emitelnet.hu 

 

9. KB. Autoteam 

Egyesület 

Csősz 

Szilvia 

640 Kiskunhalas 

Keceli út 19-23. 

0670/386-

7860 

csszilvia79@gmail.com 

 

10. Kiskunhalasi 

Diáksport Bizottság 

Szloboda 

Mihály 

Paczolay 

Gyuláné 

Kiskunhalas 

Kuruc vitézek 

tere 1. 

0630/962-

2465 

szloboda.mihaly@gmai

l.com 

 

 

11. Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és 

Kézilabda Sport Club 

Demeter 

József 

6414 Pirtó 

Dózsa György u. 

25. 

0620/983-

2453 

0630/678-

1440 

demejo@pirtovill.hu 

 

 

12. Kiskunhalasi 

Spartacus 

Szövetkezeti 

Egyesület 

Várszegi 

Csaba 

6400 

Kiskunhalas,  

Esze T. ltp. 5. 

III/39.  

06/30 336-

9861 

 

varszegics@gmail.hu 

13. Kiskunhalasi Tenisz 

Club 

Francia 

Imre 

6400 

Kiskunhalas, 

Nagyszeder I. u. 

19. 

0630/218-

3736 

frimre@t-online.hu 

 

14. Kiskunhalasi Torna 

Club 

Jól Idősödők Klubja 

Paczolay 

Gyula 

6400 

Kiskunhalas, 

Városkert u. 1.  

06/30 559-

7295 

 

paczolay@hdsnet.hu 

 

mailto:pantuska@t-online.hu
mailto:szilady.gazd@gmail.com
mailto:szilady.gazd@gmail.com
mailto:bacsgazda@t-online.hu
mailto:h.aniko@emitelnet.hu
mailto:elsoanti@freemail.hu
mailto:kuhnroby@emitelnet.hu
mailto:csszilvia79@gmail.com
mailto:szloboda.mihaly@gmail.com
mailto:szloboda.mihaly@gmail.com
mailto:demejo@pirtovill.hu
mailto:varszegics@gmail.hu
mailto:frimre@t-online.hu
mailto:paczolay@hdsnet.hu
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15. Kiskunhalasi Úszó és 

Gyógyúszó 

Sportegyesület 

Dr. 

Horváth 

László 

6400 

Kiskunhalas, 

Fazekas Mihály 

u. 19. 

06/77 422-

554 

radaerzsi@gmail.com 

halasiuszo@gmail.com 

 

16. Kiskunhalasi 

Asztalitenisz 

Sportegyesület 

Kuti 

Sándor 

6400 

Kiskunhalas 

Bokányi D. u. 

13. 

0630/248-

0856 

muszak@halasi-

korhaz.hu 

 

17. Centrum Squash 

Sport Egyesület 

ifj. Németh 

Miklós, 

Bor Péter 

6400 

Kiskunhalas, 

Esze Tamás ltp. 

10. 

0630/399-

7195 

0670/ 240-

2486 

borpeti@gmail.com 

 

18. KB AUTOTEAM 

Sportegyesület 

Szitakötők 

Gyorstollas 

Szakosztály 

 

Igás Andor 6400 

Kiskunhalas,  

Keceli u. 19-23.  

06/30 910-

6330 

06/77 422-

596 

kb.auto@fiatmo.hu 

19. Halas Hapkido 

Szakosztály 

Vass 

Roland 

6400 

Kiskunhalas, 

Alsóöregszőlők 

7943/3. 

0670/508-

8024 

shimeru@vindozlive.co

m 

 

20. Kiskunhalasi  Fitness 

Egyesület  

Tóth Péter 6400 

Kiskunhalas, 

Fazekas Mihály 

u. 1.  

0670/339-

9100 

tp1371@vipmail.hu 

 

21. Kiskunhalasi Lovas 

Tömegsport 

Egyesület 

Füzér 

Gábor 

6400 

Kiskunhalas, 

Alsóöregszőlők 

20/A.  

0630/985-

2358 

fgabor@gmail.com 

 

22. Kiskunhalasi Sakk 

Club 

Szécsényi 

Mihály 

6400 

Kiskunhalas, 

Vasút u. 6/A.  

0630/646-

4251 

mszecs@freemail.hu 

23. Hard Work 

Crosstraining Sport 

és Szabadidő 

Egyesület 

Suhajda 

László 

6400 

Kiskunhalas 

Petőfi u. 4. 

0670/397-

5342 

suhajdalaca@gmail.co

m 

 

24. Kiskunhalasi Küzdő 

Szabadidősport 

Egyesület 

Horváth A. 

Lajos 

6400 

Kiskunhalas, 

Bocskai u. 10. 

0670/339-

2302 

lui777@freemail.hu 

 

25. H-WSBK Kft. Motor 

team 

Győrfi 

Alen 

Budapest futó u. 

16. 

0670/294-

1475 

alengyorfi@gmail.com 

 

26. Sport az Esélyért 

Kiskunhalasi 

Egyesület 

Molnárné 

Gép Anikó 

 

6400 

Kiskunhalas 

Szilády u. 10. 

0670/425-

2533 

gep.aniko@freemail.hu 

 

27. Sóstó Sporthorgász 

Egyesület 

 

Csankó 

Árpád 

6400 

Kiskunhalas 

Állomás u. 4.  

0620/943-

0923 

sostoshe@gmail.com 

 

mailto:muszak@halasi-korhaz.hu
mailto:muszak@halasi-korhaz.hu
mailto:borpeti@gmail.com
mailto:kb.auto@fiatmo.hu
mailto:tp1371@vipmail.hu
mailto:fgabor@gmail.com
mailto:mszecs@freemail.hu
mailto:suhajdalaca@gmail.com
mailto:suhajdalaca@gmail.com
mailto:lui777@freemail.hu
mailto:alengyorfi@gmail.com
mailto:gep.aniko@freemail.hu
mailto:sostoshe@gmail.com
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28. Stúdió 2000 

Kiskunhalas Tánc 

Sport Egyesület 

 

Gyöngyi 

Sándor, 

Juhász 

Ágnesr 

6400 

Kiskunhalas 

Állomás u. 4. 

0630/995-

9101 

info@studio2000.hu; 

agí@studio2000.hu 

 

29. Halasi Bringabarát 

Klub 

Király 

Gábor 

6400 

Kiskunhalas, 

Sétáló u. 8. 

0670/385-

5231 

halasiking@gmail.com 

 

30. Halasi Napsólyom 

Íjász Egyesület 

Törteli 

Imre 

Pásztor 

Tibor 

6400 

Kiskunhalas, 

Szélmalom u. 8. 

0630/677-

8109 

ptszita@gmail.com 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. 

 

        Fülöp Róbert 

        polgármester 

 

223/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalasi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

összehívására, megalakítására. 

2. Kiskunhalas Város képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint a Kiskunhalasi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezeti és működési szabályzatát. 

 

1. melléklet. 

A KISKUNHALASI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a szervezet alapvető célkitűzéseit a A 

Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020  című dokumentummal összhangban állapítja meg 

és a hatályos jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva az alábbiak szerint határozza meg 

annak szervezeti és működési szabályzatát: 

 

 

1. A szervezet neve: 

Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: 

Fórum) 

 

2. A Fórum székhelye: 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

3. A Fórum fenntartó szervezete: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

4. A Fórum területi illetékessége: 

mailto:info@studio2000.hu
mailto:agí@studio2000.hu
mailto:halasiking@gmail.com
mailto:ptszita@gmail.com
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Kiskunhalas város 

 

5. A Fórum tagjai: 

    mellékelt lista alapján 

 

6. A Fórum jogállása: 

NEM jogi személy 

 

7. A Fórum elérhetősége: 

levél :    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

tel./fax:  77/523-155 

Internet:  www.kiskunhalas.hu 

e-mail:   muvoszt@kiskunhalas.hu 

elnök:  :   
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Célkitűzések és alapvető feladatok 

 

A Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020  című dokumentummal összhangban végzi 

tanácsadó és egyeztető munkáját.  

 

 Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá 

arra, hogy ésszerűsítse, népszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer használatát, 

terjedését megelőző tevékenységeket. 

 Feladatai: 

 Helyi stratégia elkészítése, karbantartása a drogprobléma kezelésére vonatkozóan 

 Adatok feltárása, helyzetértékelés végzése, a szükséges feladatok feltérképezése 

 Információáramlás biztosítása 

 Javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára 

 Helyi erőforrások mozgósítása 

 A helyi szereplők tevékenységének összehangolása 

 Párhuzamosságok kiszűrése 

 Az alulról jövő kezdeményezések támogatása 

 A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása 

 Kapcsolódás az országos programokhoz 

 Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez 

 Szakmai ajánlóként a helyi, országos, nemzetközi pályázatokon való helyi részvétel 

koordinálása és elősegítése 

 A fórum tevékenységével, szakmai munkájával kapcsolódik az országos 

programokhoz.  

 A Fórum szervezeti felépítése 
 Tagok: 

A Fórum tagja lehet azon szervezet, amely nyilatkozik, hogy tagja kíván lenni a 

Fórumnak és elfogadja a szervezeti és működési szabályzatot. 

Ezek elsősorban: 

1. Önkormányzat és szakosított szervei (oktatási, kulturális, sport bizottságok); 

2. Oktatási intézmények; 

3. Szociális intézmények; 

4. Egészségügyi intézmények: drogambulanciák, addiktológiai, pszichiátriai osztályok; 

5. Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály; 

6. Egyházak; 

7. Civil szervezetek; 

8. Média; 

9. Rendőrség; 
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10. Polgárőrség; 

11. Egyéb szervezetek: sportszervezetek, diákönkormányzatok, kisebbségi önkormányzat, 

vöröskereszt, nevelési tanácsadó, ügyészség…stb. 

A Fórum tagjai egyenlő (képviselt tagonként 1) szavazati joggal rendelkező, bármely 

tisztségre és feladatra jelölhető és választhatótagok, ill. képviselőik. 

A Fórum tagság jellegét tekintve önként vállalt társadalmi megbízatás, melyért díjazás 

nem jár.  

A feladatvégzéssel összefüggő költségtérítésre, valamint munkavégzésükért 

munkadíjra jogosultak, külön szerződés alapján a Fórum bevételéből. 

A közgyűlés: 

A Közgyűlést a Fórum tagjai alkotják. A Fórum évi rendes tevékenységét és az érdemi 

munkát a közgyűlésen végzi. A Közgyűlés a Fórum legfőbb döntéshozó szerve. 

A Fórum évente minimum négy alkalommal tart közgyűlést. A közgyűlést az elnök 

hívja össze meghívó útján a közgyűlés előtt legalább 8 nappal, mely tartalmazza a közgyűlés 

helyét, időpontját, napirendjét, az előadókat és előadásuk témáját. 

Rendkívüli esetben a közgyűlés összehívására akkor is sor kerülhet, ha a fenti formai kellékek 

betartása mellett azt az állandó tagok egyharmada kéri  A közgyűlésre meg kell hívni a Fórum 

állandó tagjait, valamint a fenntartó által delegált  kapcsolattartó személyt. 

A közgyűlés megvitatja a felmerülő kérdéseket, napirendi pontokat és ügydöntő 

határozatot hoz. A határozathozatal során az állandó tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek, 

függetlenül attól, hogy egyes szervezetek hány képviselővel képviseltetik magukat. 

Az Önkormányzat által megjelölt kapcsolattartó személy is egy szavazattal rendelkezik. 

A közgyűlésen részt vehetnek meghívás alapján olyan szervezetek, amelyek eseti 

jelleggel, együttműködést kívánnak megvalósítani a fórummal együtt, s ezt a szándékot 

hajlandók együttműködési szerződésben rögzíteni. 

Ezek a szervezetek a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek. 

A Fórum állandó taglétszáma bővülhet a fent nem említett intézményekkel, 

szervezetekkel, akik elfogadják az szervezeti és működési szabályzatban foglalt 

célkitűzéseket, s ezt hajlandók csatlakozási nyilatkozattal megerősíteni. Így válnak teljes körű 

taggá, és kapnak szavazati jogot a szervezetben. 

Az Elnökség: 

Létszáma három fő: elnök, társelnök, titkár. Tagjait a Fórum közgyűlése választja egyszerű 

szótöbbséggel, titkos szavazással 3 évre. 

A Fórum bármely tagjának javaslatára, kétharmados többséggel, bármely vezető tisztségviselő 

visszahívható a következő közgyűlésen. 

Az Elnökség szükség szerint ülésezik, az ülések összehívása írásban történik, melyben 

szerepel az ülés helye, időpontja, tárgya és a konkrét napirend is. Minden esetben meg kell 

hívni az önkormányzati kapcsolattartó személyt. 

Az Elnökség távollevő tagjai az ülés határozatát az ebben a szabályzatban leírt módon 

jóváhagyólag elfogadhatják, tiltakozhatnak az ellen s eltérő véleményét jegyzőkönyvhöz 

csatolni kell, illetve javaslatot tehetnek új ülés összehívására, amelynek szükségességét 

azonban írásban indokolni kell.  

Amennyiben az Elnökség döntésével a szavazáson személyesen jelenlévő tag nem ért 

egyet, szintén kérheti különvéleménye írásban történő rögzítését. 

Az Elnökség üléséről készített jegyzőkönyvet annak tagjai aláírásukkal hitelesítik 

személyesen, írásban vagy fax útján az ülést követő egy héten belül. 
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Az Elnökség évente egy alkalommal kötelezően, közgyűlési napirendre tűzi az előző 

éves tevékenység beszámolóját (pénzügyi és szakmai), valamint a következő év munkatervét, 

és elfogadásra javasolja azt a közgyűlésnek.  

Az Elnökség működése során annak tagjai jelen SZMSZ elfogadásával egyidőben 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármilyen, az érdekkörükben beálló változás miatt 

bekövetkező összeférhetetlenségi ok keletkezéséről haladéktalanul, írásban értesítik az 

elnököt, illetve a Fórum közgyűlését. 

Az Elnökség a Fórum munkaszervezete. Az Elnökség joga kiterjed a fórum képviseletére, 

ügyvitelére, a fórum céljai érdekében való működés körében ügydöntő jogkör gyakorlására 

A Fórum képviselete:  

A Fórum képviselője az elnök. 

A Fórum számára elkülönített és/vagy pályázatokon, adományokból befolyó 

pénzösszegek felett az elnök és a társelnök közösen rendelkezhet, a közgyűlés által korábban 

meghatározott feladatok, célok elérése érdekében, az Önkormányzat, mint fenntartó által 

kijelölt kapcsolattartó személyének ellenjegyzésével. 

Az Elnökség feladata: 

Az elnök feladata: 

- biztosítani a fórum ezen SZMSZ szerinti működését, 

- a Fórum operatív irányítása, 

- Az Elnökség munkájának irányítása 

- jelentések elkészítése és kapcsolattartás a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel 

- szakmai képviselet a társadalmi rendezvényeken, a média nyilvánossága előtt 

A társelnök feladata: 

- az elnök akadályoztatása esetén, annak teljes jogú helyettese 

- az elnököt a fenti tevékenységben folyamatosan segíti 

A titkár feladatai:  

- a szervezet adminisztrációs ügyeinek koordinálása 

a szervezet adminisztrációs ügyeinek intézése (pályázatok, pénzügyi elszámolások, 

határozatok gyűjteménye, jegyzőkönyvvezetés) 

A fenntartó által kinevezett kapcsolattartó feladatai: 

- a fenntartó és a fórum, valamint a fórum vezetősége közötti stratégiai együttműködés 

folyamatosságának biztosítása 

- a közgyűléseken szavazati joggal vesz részt 

- a vezetőségi üléseken javaslattételi és tanácskozási joggal vesz részt 

Az Elnökség hatásköreibe tartozó ügyek:  

- az éves munkaterv előkészítése 

- a munkacsoportok feladatait meghatározza, koordinálja 

- teljes körű, interaktív kapcsolattartás a lehető legtágabb körben 

- minimum 1 havonta ülést tart az elnökség 

- az elnökség határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. 

 

A Fórum működési rendje 
 

1./ A Fórum gazdálkodása: 
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A Fórum költségvetését az Elnökség készíti elő a fenntartó delegáltjával.  

A Fórum bevételeinek felhasználásáról ezen okirat rendelkezései, valamint a 

közérdekű kötelezettségvállalók által meghatározott és a Fórum közgyűlése által elfogadott 

keretek között az Elnökség dönt. 

Általános szabályként elfogadható, hogy a Fórum bevételei nem oszthatóak fel, azokat 

csak a SZMSZ-ben meghatározott célokkal összhangban, a Fórum céljai megvalósítására 

lehet fordítani.  

Ennek érdekében az Elnökség és a fenntartó megbízottja közösen lépnek fel. 

A Fórum bevételei:  

- az Önkormányzat támogatása, a folyamatos működéshez  

- az Önkormányzat támogatása az általa megrendelt programok költségire, illetve 

esetenként a szükséges önrész igazolása pályázatok esetében 

- hazai és nemzetközi pályázatok 

A Fórum kiadásai: 

- a feladatok folyamatos végzéséhez szükséges működési költség 

- az információgyűjtés (drogtérkép) folyamatossága és ezen információk elemzésének 

költségei 

- eseti programok 

- Városi Drogstratégia megalkotása és végrehajtása során felmerülő költségek 

2./ Kötelezettségvállalás: 

A kiadások feletti rendelkezések esetében Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

A Fórum rendezvényein való részvétel nyitott. A programokat, az ezeken való 

részvétel lehetőségét (hely, idő stb.) annak megrendezése előtt minimum hét nappal meg kell 

hirdetni sajtó, rádió útján, illetve az érintett önkormányzatok hirdetőtábláján meg kell 

jelentetni. 

Záró rendelkezések: 

Az Önkormányzat a fenti SZMSZ-t a jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint alkotta 

meg, s a fórum közgyűlése fenntartja jogát arra nézve, hogy ezen működési szabályzat 

módosítását kezdeményezze a fenntartónál.  

 

A fenti Szervezeti Működési Szabályzatot a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

közgyűlése 2015. szeptember     ülésén jóváhagyta. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 

 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 223/2015. (IX.24. ) Kth. számú határozatával jóváhagyta. 
 

224/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, valamint a Százszorszép Óvodák 2015/2016. tanévre vonatkozó 

munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
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1. melléklet 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

                          M U N K A T E R V 
2015-2016 
Nevelési Év 

  

     
 
Kiskunhalas,2015.09.01.                    Készítette: Ácsné Fehér Klára int.vez. 

 
SZÉKHELY: 6400. KISKUNHALAS ADY ENDRE U.4. 

OM AZONOSÍTÓ: 027560 
 
 
 

Intézmény OM- Intézményvezető: 



 61 

azonosítója:  
     
           027560 

       Ácsné Fehér Klára 
………………………………………… 
                aláírás 

Legitimációs eljárás.  

Nevelőtestület nevében: 
   Hegyiné Kassai Éva 
……………………………… 
              aláírás 

Szülői Szervezet nevében: 
     
…………………………………… 
                 aláírás 

A dokumentum jellege:    
        Nyilvános 

 

Érvényesség ideje: 
  
2015.09.02.-2016.08.31. 

Felülvizsgálati ideje: 

 Ph. 

 

AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI ADATAI 
 

 

Az intézményegység alapítója, fenntartója: 

            Kiskunhalas Város Önkormányzata 

            6400. Kiskunhalas Hősök tere 1.sz. 

 

 

Az Intézményegység neve, székhelye: 

 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

6400. Kiskunhalas Ady Endre u.4.sz. 

 

 

Az Intézményegység OM azonosítója: 

 

027560 
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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Intézményegység adatai. 
 

Intézményegység vezetője:   Ácsné Fehér Klára    
Elérhetősége: 77-421-812 
Óvodatitkár :  Kudeláné Bagi Márta 
Fejlesztőpedagógus:  Mongyi Marianna 
 
 
Ady Endre utcai óvoda:  Központi óvoda 
telefonszám : 77-421-812 
e-mail cím : adyovoda@freemail.hu 
honlapcím: napsugarovodak.halas.hu 
Tagóvoda vezető: Kissné Halász Éva 

 Süni csoport (Kis csop.)  óvodapedagógusok:       Vass 
Aranka 
                                                          Angyalné Maróti Tímea 

                                      dajka:           Kerekes Andrea 

 Micimackó csoport (Köz.cs.)  óvodapedagógusok:          
                                                          Kissné Halász Éva 

                                                          Harmati Szilvia 

                                      dajka :          Tóthné Német Tünde 

 Bambi csoport (Nagy cs.) óvodapedagógusok: Kalapáti 
Béláné 

                                                                   Andóczi-Balogh Rózsa 

                                               dajka:           Puskásné Karaszi Éva 

            Pedagógiai asszisztens:            Gyenizse Mónika 

 

 

 

 

mailto:adyovoda@freemail.hu
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Átlós úti tagóvoda : 
telefonszám: 77-421-760 
Tagóvoda vezető: Locskai Gáborné 

 Virág csoport (Nagy csop.) óvodapedagógusok  : 
                                                          Locskai Gáborné 

                                                          Lázár Teréz 

                                      dajka :          Filus Anna 

 Csiga csoport (Vegyes csop.) óvodapedagógusok:        
                                                         Ács Szilvia 

                                                         Szőkéné Szűcs Éva                                                                                                                                                                         

                                      dajka :          Kollár Sándorné 

                  

Magyar utcai tagóvoda: 
telefonszám : 77-522-000/ 2241 
e-mail cím: magyarovikiskunhalas@citromail.hu 
Tagóvoda vezető: dr.Kisné Keresztes Orsolya 

 Margaréta csoport (Vegyes csoportos ( kis-köz csop.)1. 

óvodapedagógusok: 

                               dr.Kisné Keresztes Orsolya 

                               Faddi Petra 

 Pitypang csoport (Vegyes csoport  ( köz-nagy csop.) 2. 

óvodapedagógusok: 

                               Tápai Zita 

                               Maczkó Lászlóné 

Pedagógiai asszisztens: Székely Anikó 

Szilády Áron utcai tagóvoda: 
telefonszám: 77-422-951 
e-mail cím: sziladyovoda@gmail.com 
Tagóvoda vezető: Hegyiné Kassai Éva 
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 Tücsök cs.(Kis csoport) Óvodapedagógusok:  

                                                     Szabó-Kocsisné Ökrös  

Ildikó 

                                                     Békési Szilvia 

                                    dajka       : Fenekes Lajosné 

 Katica cs.(Középső csoport ) óvodapedagógusok   :   

                                                      Hegyiné Kassai Éva 

                                                      Jegyes Molnár Kata 

                                   dajka        :   Kammererné Gál Judit  

 Csiga-Biga cs. (Nagy csoport 1.)    óvodapedagógusok:   

                                                       Kispéterné Sándor Ágnes 

                                                       Horváthné Czmorek 

Hedvig 

                                     dajka     :    Sziláczki Tünde 

 Pillangó cs. (Nagy csoport 2.)            óvodapedagógusok:     

                                                      Szrenkóné Sebők Edit 

                                                       Kovács Renáta 

                                     dajka     :    Szalainé Karai Ágnes                                    
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Működési terv a 2015-2016. Nevelési évre. 
 

   Nevelési év rendje: 2015.09.01.- 2016.08.31.-ig. 
   Nevelés nélküli munkanapok:  

1. Időpont: 2015.10.22. 8-14 óráig   

Helyszín: Ady Endre u. Óvoda  

Téma:    Tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése. 

2. Időpont: 2016.04.15.8-14 óráig 

Helyszín: Átlós u. Óvoda 

Téma:    Pedagógus előmeneteli rendszer, minősítésekhez 

segítségadás.  

             Önértékelő csoport munkájának áttekintése. 

3. Időpont: 2016.02.05. 8-14óráig  

Helyszín: Ady Endre u. Óvoda 

Téma:    Félévi Nevelőtestületi értekezlet. 

4. Időpont: 2016.06.10.8-14-ig 

Helyszín: Magyar u. Óvoda 

Téma: Év végi tanévzáró értekezlet. 

( Minden estben a szülők körében felmérés aláírással igazolva, hogy a 
gyermekek elhelyezéséről tudnak e gondoskodni. Az aláírási 
példányokat a mindenkori Felvételi Mulasztási napló mellé kérem 
lefűzni.)        
Óvodában csak nyári zárva tartás (takarítási) szünet, téli szünet, 
valamint ha a fenntartó elrendeli és rendkívüli szünet a következő 
esetekben: 

- Rendkívüli időjárás 

- Járvány 

- Természeti csapás vagy 

- más elhárítatlan ok. 

Ha a fenntartó elrendeli, akkor ennek a szünetnek az idejét a 
nyilvánosságra hozási kötelezettség vonatkozó szabályok szerint és 
időpontban tesszük meg. 
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A 2015-2016. Nevelési év pedagógiai feladatai kiemelt feladatok 
munkaterve. 

Nevelési program alapján. 

 Munkatervi beszámolók alapján. 

 Dokumentációs munkaközösségi csoport értékelése alapján új 

feladatok meghatározása az év végi beszámolója alapján. 

 Szakmai ellenőrzésekből adódóan. 

  Kötelező feladatok. 

  Egyéb feladatok. 

  

Fejlesztési terv 

 Óvoda pedagógusok Minősítési eljárásai, valamint tanfelügyeleti 

ellenőrzések. 

 Tárgyi feltételek alakulása. 

 Óvodáink kapcsolat rendszere. 

Ellenőrzési terv. 
   Tagóvodánként felbontva csoportokra és I-II félévre, meghatározott    
    szempontok alapján. 
Mellékletek: 

- Munkaközösségek munkatervei. 

- Szülői Szervezettel éves munkaterv. 

- Munkaidő beosztás. 

- Gyermekvédelmi önkéntes felelősök munkatervei. 

Ütemterv  a rendezvényekhez : 
 Ünnepek, ünnepélyek időpontjai tagóvodánként. 

 Nyílt napok, hetek meghatározása tagóvodánként. 

 Óvoda bemutatkozó „NAPSUGÁR NAPOK” időpontjainak 

meghatározása tagóvodánként. 

 Szülői értekezletek időpontjai. 

 Különfoglalkozások a tagóvodákban a szülők kérésére. 

  
 
2015-2016 Nevelési év rendje. 
Időtartalom:  2015.09.01.-2016.08.31.-ig. 
 
Három részre bontva : 
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1. I félév:         2015.09.01.- 2015.12.31.-ig 

2. II félév:        2016.01.05.- 2016.06.15.-ig 

3. III Nyári élet: 2016.06.16.- 2016.08.31.-ig 

   
Óvodai nyitva tartása óvodapedagógus felügyeletével: 
Ady Endre u.i. Óvoda                           6,30h – 17h-ig 
Átlós úti Óvoda                                     6,30h –  17h.-ig 
Magyar u.i. Óvoda                                6,30h – 17h-ig. 
Szilády Áron u.i. Óvoda                        6,30h – 17h-ig. 
Óvodai nyitva tartás az óvodaműködéséhez: 
Ady Endre u.i. óvoda :                                6h-17,30h-ig 
Átlós u.i.         óvoda:                                  6h-17 h-ig 
Magyar u.i.      óvoda:                                 6h-17,30h-ig 
Szilády Áron u.i. óvoda:                              6h-17,30h-ig 
 
A munkaidőket a szülők igényeit figyelembe véve állítjuk össze. 
Igazodunk a munkaidejükhöz rugalmasan.  
A munkaidő beosztás a táblázat alapján valósul meg figyelembe véve a 
dolgozók kötelező munkaidejének beosztását. 
Az óvodai élet nyári zárva tartásáról 2016.02.15.-ig kérjük felmérni a 
szülők igényeit, a nyilatkozatokat, hogy gyermekek nyári elhelyezését 
miként kérik.  
Eme aláírásokat, nyilatkozatokat kérjük a felvételi mulasztási napló mellé 
lefűzni és megtartani. 
Ezen felül a következő időpontokra kell a szülők körében felmérést 
végezni a gyermekek elhelyezéséről a munkaszüneti napok 
ledolgozásáról.  

 2015.12.12. szombat munkanap. 2015.12.24.csütörtök 

pihenőnap 

 
 Óvodai nyári nyitva tartás: 
2015.07.01.-ig Minden tagóvoda nyitva tart. 
2015.07.04.- 07.29.-ig ügyeletes óvoda Magyar utcai óvoda nyitva tart. 
2015.07.04.- 08.26.-ig Zárva van Ady Endre u.i Óvoda, Szilády Á. u.i. 
Óvoda. 
2015.07.15.-ig Nyitva tart az Átlós úti Óvoda. 
2015.07.18.- 08.26.-ig Zárva tart az Átlós úti Óvoda. 
2015.08.01.- 08.26.-ig Minden tagóvoda Zárva tart. 
2015.08.29.-től Minden tagóvoda nyitása. 
Augusztusi hónapban a szülői igényeknek megfelelően a város 
óvodáiban biztosítunk elhelyezést a felmérést követően. 
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Csoport létszámok a 2015-2016-os nevelési évben. 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Létszámai. 

2015/2016 nevelési évben. 

Óvoda,csoport 09.01. 10.01. 12.31. Összesen 

Ady,   
          kis. cs 

 
22fő+1SNI 

 
24fő+1SNI 

 
24fő+1SNI 

 
25fő 

          köz.cs 19fő 19fő 19fő 19fő 

        nagy.cs. 22 fő+1SNI 22 fő+1SNI 22fő+1SNI 23fő 

Összesen: 65 fő 67 fő 67fő 67fő 

Átlós, 
          vegyes 

 
19 fő 

 
21 fő 

 
21 fő 
 

 
21 fő 

        nagy. cs 13 fő+3SNI 14 fő+3SNI 14 fő+3SNI 17 fő 

Összesen: 35 fő 38 fő 38 fő 38fő 

Magyar,   
        vegyes1 

 
15fő 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

     vegyes2 20fő+1SNI 22fő+1SNI 22fő+1SNI 23fő 

Összesen: 36fő 41fő 41fő 41fő 

Szilády, 
       kis.cs 

 
15 fő 

 
17 fő 

 
17 fő 

 
17fő 

köz.cs 16 fő 16fő 16fő 16fő 

    nagy1.cs 17 fő 17 fő 17 fő 17 fő 

    nagy2.cs 20 fő+1SNI 20 fő+1SNI 20 fő+1SNI 20 fő+1SNI 

Összesen: 69 fő 71 fő 71fő 71 fő 

Intézményi 
össz: 

205 fő 217fő 217 fő 217 fő 

 
Intézményegységen belüli megbeszélések: 
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Munkatársi értekezletek megszervezése a tagóvodákon belül. 

Időpontokat a tagóvoda vezetők időben jelzik a vezetőnek.  

Az aktuális problémákat jelezzék a vezető irányában s a megoldást 

közösen tesszük meg. Fontos, hogy az információk kellő időben 

jussanak el az érintettekhez kellő módon. 

 

Pedagógusok munkaidejének beosztása. 
         Az óvodapedagógus 32 kötelező óráján felül kötött munkaidőnek 
neveléssel-oktatással le nem kötött részében (36ó) a következő 
feladatok elvégzése rendelhető el. 

 foglalkozások elő készítése 

 gyermekek teljesítményének értékelése 

 az óvoda kulturális és sportéletének valamint a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszervezése 

 előre tervezett beosztása szerint vagy alkalomszerűen 

gyermekek egyéb foglalkozásnak, nem minősülő 

felügyelete. 

 Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 Eseti helyettesítés 

 A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli 

tevékenységek 

 Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 

 A szülői értekezlet,fogadóóra megtartása, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, családlátogatások. 

 Csoport vezetésével összefüggő tevékenységek. 

 A pedagógusjelölt gyakornok szakmai segítése, 

mentorálása. 

 A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában 

történő    részvétel. 

 Munkaközösség vezetése. 

 Az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés. 

 A környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

 Raktár helységek rendbe tartása, karbantartása. 

 Különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás 

estében a telephelyei között utazás. A nevelési program 

célrendszerének megfelelő az éves munkatervben rögzített 
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egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

rendelhető el. 

 A sportrendezvények, tömegsport. 

 Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő 

foglalkozások. 

 A közösséggel kapcsolatos, szolgáltatással kapcsolatos. 

 

 

     A szakmai munkaközösségek csoportok ebben a nevelési évben is 

aktívan tevékenykednek az óvoda egység szakmai munkájának 

megsegítésére a következő témákban amiket a nevelőtestület határozott 

meg nevelői értekezleten. Az évi munkaterveket az éves munkaterv 

mellékleteként jelenítjük meg. 

 

Szakmai munkaközösségek: 

 

1. Életpálya előmenetelét segítő mk. 

2. Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei mk. 

3. Egészséges életmódra nevelés mk. 

4. Környezeti nevelés mk. 

5. Dokumentumelemző m.k. 

  

 

 

A munkaközösségek a munkatervüket a nevelői értekezlet 
alkalmával elhangzott kiemelt feladatokat valamint a PP alapján állítják 
össze.  A tagok állandóak de aki szeretne az részt vehet a 
foglalkozásokon. Nagyon fontosnak tartjuk a szakmai előmenetel 
érdekében minél több szakmai tudást átadni egymásnak, s tájékoztatni a 
többi kollégát is, ha valaki nem tudott jelen lenni az összejövetelen. 
 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES 
MUNKATERVE 

2015-2016-os tanév 
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A munkaközösségi összejövetelek célja a sokoldalú, új 
tapasztalatok átadása egymásnak az alábbi témakörökben: 

1. Mozgás, mozgásfejlesztés szerepe az óvodás korú gyermekek 

értelmi fejlődésében. 

/Gyermekek testi fejlődésének ismérvei; változatos 

lehetőségek az óvodában, különféle játékeszközök 

felhasználásával is./ 

2. Gyermekek mozgásos képességeinek felmérése tesztekkel.pl. 

fizikai erőnlét, gyorsaság, állóképesség. 

 

3. Gyermekeink érzelmi egészsége. 

/Lehetőségek az óvodában; érzelmi biztonság, szociális 

kapcsolatok. / 

4. Balesetmentes óvodák 

/elsősegély, balesetek elhárítása; akkut betegségek kezelési 

lehetőségei, szerepek tisztázása/ 

Kiskunhalas, 2015. 09. 10. 
Faddi Petra  

munkaközösség vezető 
 
 

Környezet Munkaközösség 
 

2015-2016 Éves Munkaterv 
 
1. „ Madár Óvodákká” válás lehetőségei és annak kimunkálása. 
Célok, feladatok megfogalmazása, feladatok felállítása 
a sikeres eredmény érdekében. 
 
2. Az óvodában működő projekthetek kidolgozása, segédanyag 
összeállítása, közös gondolkodás, új célok kijelölése, önreflexió. 
 
3. Szakmai nap szervezése a szülők bevonásával. 
Helyszín: Natura Tanya 
 
4. Föld napja alkalmával Városi rajzpályázat meghirdetése. 
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A sikeres lebonyolításhoz helyszín és szponzorok, keresése. A 
beérkezett munkák díjazása érdekében. 
 
 
Kiskunhalas,2015.09.10. 
 
                                                                           Vass Aranka 
                                                                  Munkaközösségi Vezető 
 
 

A Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség 
Munkaterve 

2015/2016-os nevelési év 
 
 

1. Önértékelési csoport létrehozása, melynek feladata az 

intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és 

ellenőrzése, a bevont pedagógusok folyamatos támogatása. Olyan 

pedagógusok vegyenek részt ebben, akik elkötelezettek a 

minőségfejlesztés iránt illetve felkészültek a témában. Az 

intézményi Belső önértékelési rendszer felülvizsgálata, szükség 

szerinti módosítása.  

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
Időpont:  2015. szeptember 
 
 

2. Az intézmény önértékelési rendszer működtetésének 
megtervezése, amelynek során át kell tekinteni, hogy az 
intézmény vezetői és az önértékelési csoport többi tagjai milyen 
feladatok elvégzésébe vonhatók be, azokat milyen határidőkkel 
kell elvégezni. 

 
Helyszín: Ady E. u-i Óvoda 
 
Időpont: 2015. szeptember 
 
 
 

3. Az intézményi dokumentumok és a pedagógus értékelési rendszer 

alapján az intézményi elvárás rendszer meghatározás és 

kidolgozása, melynek során az általános elvárásokat értelmezzük 
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és adaptáljuk önmagunkra. Meghatározzuk az elvárásokhoz 

képest az intézmény helyzetét, állapotát. 

Helyszín: Ady E. U.-i Óvoda 
 
Időpont: 2015. szeptember 
 

4. A 2015/16-os tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és az 

új nevelési évre szóló munkaterv részeként  annak elfogadtatása. 

Ebben meg kell tervezni, hogy 

o kik az adott tanévben az önértékelési csoport tagjai, 
o a csoport tagjai mely önértékelési rendszerfeladatok ellátására 

kapnak megbízást, 
o az előttünk álló tanévben kik azok a pedagógusok, akiket a 

2016. évi ellenőrzési tervben való szereplésük miatt okvetlenül 
szerepeltetni kell az önértékelési tervben, 

o az intézményben a tanév során hány pedagógus 
önértékelésére kerül sor, 

o milyen ütemezésben hajtják végre az önértékelési csoport 
tagjai és a nevelőtestület a rájuk váró feladatokat, 
 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
 
Időpont: 2015. szeptember 
 

5. Az Alapító okirat módosítása, illetve a törvényi változások 

következtében az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, 

átírása, a törvényeknek való megfeleltetése. (Házirend, SZMSZ, 

Pedagógiai program). A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi 

CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi 

CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről 

szóló 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet, változásokat hozott mind az 

óvodákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket illetően. NKt. 8. §(2) 

értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
Időpont: 2015. október 
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6. A pedagógusokat értékelő online kérdőívek részletes 

megismerése. Az önértékelési kézikönyvek 4.3.1.3 fejezetének 3. 

pontja rögzíti, hogy az önértékelésre kijelölt pedagógus 

tevékenységével kapcsolatosan online kérdőívek kitöltését kell 

megszervezniük az önértékelési csoport tagjainak. 

 

Online kérdőív kitöltése szükséges az alábbi szereplők részéről: 

 az önértékelésben résztvevő pedagógus  

o a pedagógus maga tölti ki 

 a pedagógus által nevelt gyermekek szüleinek elégedettségi 

kérdőíve  

o a kérdőívet a pedagógus csoportjába járó gyermekek szülei 

töltik ki 

 a munkatársaknak az adott pedagógusra vonatkozó kérdőíve  

o a nevelőtestület tagjai töltik ki 

 vezetői önértékelő kérdőív  

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 

Időpont: 2015. október 

Kiskunhalas, 2015-09-10 

 

 

Kovács Renáta 

Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei. 
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Munkaközösség 2015/16 tanév 
I. A gyermek személyiségének fejlesztése a gyakorlatban, 

helyzetelemzés, tapasztalatok a minőségi munka tükrében 
 

a) az egyéni bánásmód érvényesülése, 
b) a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, a 
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek sikeres együttnevelése a többi gyermekkel 
c) megfigyelési, mérési módszerek tárházának összegyűjtése, 
gyakorlati alkalmazása, dokumentumok 

 
II. A pedagógiai tevékenységek tervezése, a megvalósításhoz 

kapcsolódó önreflexió 
 

a) a gyermekek egyéni fejlesztési tervének tartalma, kapcsolata 
a pedagógiai programmal 

b) az egyéni képességek fejlesztésének tervezése, 
megvalósíthatósága, nyomon követése 

c) realitás - nehézségek - eredmények = önreflexió 
 

III. A gyermekek értékelésének, ellenőrzésének, visszajelzésének 
formái, a fejlesztési terv korrekciója 
a) fejlesztésközpontúság, feljegyzések 
b) pozitív és negatív visszajelzések, hatása a gyermek 

önértékelésének fejlődésére 
c) Célok- tartalom - értékelési módok viszonya 

 

IV. Együttműködési lehetőségek 
a) intézményen belül – négy óvoda gyakorlati tapasztalatai 
b) intézményközi – Kiskunhalas város más óvodáinak 

tapasztalatai, tudásmegosztás 
c) intézményen kívüli – más intézményekkel való 

együttműködés gyakorlati lehetőségei, eredmények, 
problémái– pl. Pedagógiai Szakszolgálat, EGYMI, Bölcsőde, 
Általános Iskola 
 

Kiskunhalas,2015.09.10.                           Mongyi Marianna 
munkaközösség veze 
Külön foglalkozások a tagóvodákban 2015/2016-os Nevelési évben. 
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 Úszásoktatás minden nagycsoportban. 

 Angol nyelvoktatás a szülői igények felmérését követően, 

 Hitoktatás a szülői igények alapján, (katolikus és református 

hitoktatások) 

 Népi gyermekjátékok, hagyományőrzés az óvodában szülői 

igények alapján, 

 Egyéb foglalkozások beindítására nyitottak vagyunk, ha a 

szülők 10 fő felett jelzik igényüket. 

 Tehetséggondozás a szükséges területeken igények szerint, 

óvodaegységen belül. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató délutánokon 

tagóvodánként. 

 

A fentiekben említett külön foglalkozások a délutáni időszakban 
valósíthatóak, kivéve az úszás oktatást, amely a Pedagógiai 
Programunkban is megjelenik, és az önkormányzat finanszírozza . 
 
Megbeszélések, értekezletek rendje felelősök és határidő 
megjelenítésével. 
 

Értekezletek
, 
Tanácskozá
sok, 
Továbbképz
ések. 

Hivatkoz
ás. 

Feladat Felelős. Határidő
. 

Személy
i 

Munkatársi 
értekezletek. 

Pedagógi
ai 
Program 

A nevelési 
év indítását 
megelőzően
, célok, 
feladatok 
egyeztetése
, döntések 
előkészítés
e. 

Intézményve
zető, 
Tagóvoda- 
vezetői. 

Auguszt
us. 

alkalmaz
ot-ti 
közössé
g. 

Tanévnyitó 
értekezlet 

Pedagógi
ai 
Program 

A nevelési 
év 
pedagógiai 
feladatainak 
működési, 

Intézményve
zető 

Szept.09
. 

Nevelő-
testület 
tagjai. 
Osztályv
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és 
fejlesztési 
tervének 
megismerés
e,elfogadtat
ása. 

ezető úr. 

Nevelőtestül
eti 
megbeszélés
ek 
tagóvodánké
nt. 

Vezetősé
g,óvodap
eda- 
gógusok, 
pedagógi
ai 
assziszte
nsek. 

Havi 
pedagógiai 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó 
feladatok,Jó
- 
gyakorlatok 
elindítása, 
egyeztetése
, 
koordinálás
a, döntés 
előkészítés
e. 

 Tagóvoda 
vezetők. 

Minden 
hónap 
első 
hétfőjén. 

Nevelő-
testület 
érintett 
tagjai. 

Nem 
pedagógus 
munkakörbe
n dolgozók. 

Rutin 
feladat. 

A nevelők 
munkához 
kapcsolódó 
feladatok 
egyeztetése
, 
koordinálás
a, döntés 
előkészítés
ek 

Tagóvoda 
vezetők. 

Kétheten
-te 
kedden. 

Dajkák, 
karban-
tartók. 

Nevelési 
értekezletek. 

Rutin 
feladatok
. 

Személyes 
és szociális 
kompetenci
ák 
fejlesztése. 

Intézmény 
vez. 
Tagóvoda 
vezetők. 

 
 

Nevelőte
stület 
tagjai. 

Vezetői 
látogatások 
tapasztalatai
nak 
megbeszélés

Speciális 
feladatok
. 

A vezetői 
ellenőrzési 
tervben 
jelöltek 
alapján 
önelemzés, 

Intézmény 
vezető. 

Ellenőrz
é-si 
tervben 
jelölve. 

Nevelő-
testület 
tagjai. 
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e. tapasztalato
k elemzése, 
segítségnyú
jtás, 
fejlesztő 
értékelés. 

Munkatársi 
értekezlek. 

Speciális 
feladatok
. 

A nevelési 
év zárását 
megelőzően
, a célok, 
feladatok 
elemzése, 
eredménye
k 
értékelése, 
javaslatok, 
feladatok 
kitűzése. 

Munkaközös-
ség vezetők, 
Minden 
csoport 
óvodapedagó
-gusai saját 
csoportjukra 
vonatkozólag 
is. 

Június Alkalmaz
otti kör. 

Tanévzáró 
értekezlet. 

Speciális 
feladat. 

A nevelési 
év 
pedagógiai 
feladatainak
, működési 
és 
fejlesztési 
tervének 
elemzése, 
eredménye
k 
értékelése, 
további 
feladatok 
kijelölése. 

Intézményve
zető 
Tagóvoda 
vezetők, 
nevelő-
testület. 

Június Nevelő-
testület  
tagjai. 

      

 
Szülői értekezletek rendje: 

 

Óvoda neve Csoport neve Időpontok 

Ady u.i Óvoda Micimackó  2015.09.15.,11.24.,                   
16,30ó 
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 Bambi   2015.09.15.,11.24.,                   
16,30ó 

 Süni       2015.09.15.,11.24.,2016.02.      
16,30ó 

   

Magyar u.i 
Óvoda 

Margaréta  2015.09.22.,2016.01.12.,           
16,30ó 

 Pitypang    2015.09.22.,2016.01.12.,           
16,30ó 

   

Szilády Á.u.i 
Óvoda 

Csiga - Biga  2015.09.15.,2016.01.28.            17ó              

 Pillangó  2015.09.15.,2016.01.28.            17ó 

 Tücsök  2015.09.21.,2016.01.28.,           17ó 

 Katica  2015.09.15.,2016.01.28.,           17ó 

   

Átlós u.i 
Óvoda 

Virág   2015.09.22.,2016.02.18.            16ó 

 Csiga   2015.09.22.,2016.02.18.,           16ó 

   

 
Nyíltnapok szervezése, időpontjai: 

Óvoda neve Csoport neve Időpontok 

Ady 
E.u.i.Óvoda 

Micimackó  2016.03.22. 

 Bambi    2016.04.14. 

 Süni    2016.03.23. 

   

Magyar 
u.i.Óvoda 

Margaréta  2016.02.09. 

 Pitypang  2016.02.10. 

   

Szilády Á.u.i. 
Óvoda 

Csiga-Biga  2015.10.30. 

 Pillangó  2016.02.24. 
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 Tücsök  2016.03.10. 

   

Átlós 
u.i.Óvoda 

Virág   2016.03.14. 

 Csiga   2016.03.15. 

 
     Ünnepek, Ünnepélyek. 
    A PP-ban megfogalmazott célkitűzések, feladatok alapján tervezzük 
és szervezzük gyermekeinknek, s családjaiknak közösen az ünnepeket, 
jeles napokat. 
    Célunk, hogy a mindennapoktól eltérő programok, események, 
tevékenységei által gyermekeink megismerjék a jeles ünnepeket s azok 
szokásait, néphagyományainkat. 
      A nevelőmunkánkból adódik az a lehetőség, hogy a szabadon 
választható pedagógiai módszerek tárháza biztosítja részünkre 
valamint projektmódszerekkel megoldható feladatok alkalmazását, 
szervezését. 
      A szülők bevonásával a kapcsolattartás erősítése mellett a családi 
ünnepek megszervezéséhez is ötleteket adunk pld: játékok 
közösségekben, fejlesztő foglalkozásokat. 
A tagóvodai helyi speciális ünnepeinek megtartását továbbra is 
támogatjuk, szorgalmazzuk, s azok megszervezésében aktívan 
bekapcsoljuk a szülői szervezetet, szülőket. 
     Az óvodai egységünknél már eddig is kialakított hagyományainkat 
megtartjuk, megszervezzük. Ezek fő célja a csapat építés, a közösség 
formálást, az összetartozást erősítő jelleg. Pld: Tanévelején együttes 
megbeszélés az új nevelési év feladatairól minden dolgozó részére. 
Karácsonyi ünnepség évzáró értékeléssel december utolsó héten. 
Óvodapedagógusok részére szakmai továbbképzési a szaktanácsa adók 
segítségével. Kapcsolatot már 2015-ben kiépített vonalon haladva a 
kecskeméti szaktanács adás igénybe vételével ingyenes formában. 
   Óvodai Ünnepségek időpontjai: 
 

Óvoda 
neve, 
csoport 

Ünnep 
megnevezése 

Időpontok 

Ady u.i. 
Óvoda 

  

Micimackó Egészség hét 2015.09.28-10.02. 

Bambi Egészség hét 2015.09.28.-10.02. 
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Süni Egészség hét 2015.09.28.-10.02. 

 Állatok védelme 
projekt 

2015.10.05.-10.09. 

 Télapó várás. 2015.12.05. 

 Karácsonyi ünnep 2015.12.16. 

 Tavasz köszöntő 2015.03.04. 

 Cibere színház 2016.02. 

 Március 15 
Ünnepség 

2016.03.14. 

 Vízvilágnapja 
projekt hét 

2016.03.21-23. 

 Föld napja 2016.04.18-21. 

Micimackó Anyák napi 
rendezvények 

2016.05.19.              16,30h 

Bambi  2016.05.04.              16,30h 

Süni  2016.05.06.           délelőtt 

Bambi Óvodai ballagás 2016.05.30.11 ó 

Bambi Évzáró ünnepség 201.06.01.              16,30h 

Mind 3 
csoport 

Gyermeknap 2015.06.03. 

Mind 3 
csoport 

 Márton napi ludas 
hét 

2015.11.09.-13. 

Magyar 
u.i Óvoda 

  

Margaréta
, Pitypang 

Tök fesztivál 2015.10.20. 

 Szüreti mulatság 2015.09.14-15. 

 Márton napok 2015.11.11.-13. 

 Télapó 2015.12.04. 

 Luca nap 2015.12.11. 

 Karácsony 
ünnepség 

2015.12.15. 

 Farsang 2016.01.29. 

 Húsvéti ünnep 2016.03.24. 
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Margaréta Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.10.                    17h 

Pitypang Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.10.                    16h 

Szilády 
Á.u.i 
Óvoda 

  

Szilády 
óvoda 

Jó gyakorlat Itt az 
Ősz 

2015.09.28.-10.01.-ig 

Katica Mikulás,Karácsony
, 
Farsang,Húsvét, 
 

2015.12.04.,2015.12.18.,2016.02.06.
, 
2016.03.25. 

Csiga biga  Anyák napja 2016.05.04. 

Pillangó   Anyák napja 2016.05.05. 

Tücsök Anyák napja 2016.05.20. 

Katica Anyák napja 2015.05.18. 

Pillangó  Évzáró 2016.05.27. 

Katica Évzáró 2016.05.18. 

Csigabiga Évzáró 2016.06.02. 

Tücsök Évzáró 2016.05.20. 

 Ballagás 2016.05.26. 

Átlós 
u.i.Óvoda 

  

Virág Színház 2015.11.06. 9h 

Csiga Mikulás 2015.12.03. 9h 

 Karácsonyi 
ünnepség 

2015.12.15. 10,30 ó 

 Farsang 2016.02.17. 

 Kiszebáb égetés, 
tél búcsúztató. 

2016.03.08.    11 ó. 

 Húsvét 2016.03.23. 

Virág Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.18. 

Csiga Anyák napja, 2016.05.11. 
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Évzáró 

   

   

 
 
Napsugár napok szervezés(tagóvodák nyíltnapjai): 

Óvoda neve Rendezvény neve Időpont 

Ady Endre u.i. 
Óvoda 

Óvodai nyíltnap. 2016.03.31. 9h-11 h, 
15,30-17h.ig 

Átlós u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2015.03.16.  9h-
11h.ig 

Magyar u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2015.03.29.  9h-
11,30h-15,30-17hig. 

Szilády Á.u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2016.03.24.    9h-
11,30hig-15,30-17hig. 

 
A 2015-2016.Nevelési év Pedagógiai Feladatai. 

 
Nevelési Program 
Kiemelt feladatok, látogatási szempontok csoportokra lebontva. 

 Gyakornokok rendszeres látogatása, mentoraikkal való 

folyamatos kapcsolattartás, konzultációk. Szükséges szakmai, 

pedagógiai segítségadás a részükre. 

 Minősítő vizsgákhoz kellő segítségadás, előkészületek 

lebonyolítása. 

 Beszoktatások folyamatos nyomon követése, családlátogatási 

feljegyzések ellenőrzése kis csoportosoknál, valamint az 

újonnan érkezett gyermekek esetében a csoportnaplóban 

megjelenítésére, egyéni feljegyzéses füzet folyamatos vezetése 

a gyermekek megismerése, szociális, családi állapotuk 

feltérképezése. 

 

 Kiemelten kell figyelmet fordítanunk az SNI-s gyermekek 

csoportban történő fejlesztésére, a többi gyermekkel közös 

fejlesztések vagy egyéni fejlesztések szerint. Az SNI-s 

gyermekek egyéni speciális fejlesztése szakember végzi, aki 

gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezik. Eme fejlesztésre a 
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Kiskőrösi EGYMI Integrált Közoktatási Intézmény, utazó 

hálózata látja el 2013.10.01.-től folyamatosan. 

Az óvodapedagógusokra nagy teher hárul eme gyerekek együtt 

nevelésében a csoportban. Szinte egy személyes fejlesztés 

lenne számukra az ideális.  

Délutáni felzárkóztató foglalkozások beindításának nyomon 

követése tagóvodákon belül. Tapasztalatok átadása egymásnak 

kollégák között. 

 Életpálya modell nyomon követése, folyamatos segítsége, 

felkészülés a szakfelügyeleti rendszer ellenőrzésére. 

Önértékelések gyakorlása az ellenőrzések folyamán, 

látogatásokkor. Az értékelések alkalmával figyelmet fordítunk 

arra, hogy a 8 kompetencia nyomán, azok figyelembe vételével 

történjen meg az értékelés. Így is segítve a kollégák 

önértékelésének fejlődését. 

 A Szakfelügyeleti ellenőrzésekre külön nagy figyelmet és 

segítséget fordítunk, mert ezek az ellenőrzések 2015 őszén 

elindulnak és az intézményünkből 4 kolléga ellenőrzése van 

megjelölve. 2015. decemberig. Azt követően jönnek majd a 

2016-os szakfelügyeleti ellenőrzések amikről folyamatosan 

kapunk tájékoztatót. 

 A „Zöld Óvoda” címek megtartásához elegendő ismeretet, 

tevékenységet biztosítanak-e a nap folyamán, a hét folyamán 

az óvodapedagógusok a munkájukkal. Kellő képpen beépül-e 

ez a fajta tudatos munka, tükröződik-e a csoportnaplóban a 

nyomon követése. 

A felmerült igény szerint a Környezeti munkaközösség évi 

munkájába jobban beépíti az ezzel kapcsolatos programokat. 

Továbbra is célunk a ZÖLD ÓVODA címnek megfelelni és 

gyermekeinknek több ismeretet biztosítani a környezetünk, 

élővilágunkról. 

 Jó gyakorlatok alkalmazása a nevelési év folyamán 

megtörtént-e? A csoportnaplóban megjelenik-e a nyomon 

követés a gyermekek életében, hogyan tudta beépíteni a saját 

csoportjában az óvodapedagógus, tagóvodákon belül. A jó 

gyakorlatok megvalósításához tagóvodákon belül összehangolt 
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munkára van szükség. A 3 óvoda ADY, Szilády, Magyar akik 

azonos jó gyakorlatot alkalmaznak óvodáikban közös 

rendezvény megszervezésében is gondolkodhatnak egy nagy 

év végi ÉRIK A SZŐLŐ  projekt zárásban. Itt mindenki kis 

ízelítőt adhatna az évi munkáiból. 2016.április 22.-én 

 A gyermekek tudatos fejlesztése, tudatos tervszerű nevelés 

nyomon követhető-e a látogatások alkalmával? 

 Iskolaérettségi kritériumoknak ténylegesen feleljen meg a 

gyermekek felkészítése. Még hatékonyabb odafigyelés a 

szülőkkel való  

egyeztetések kor az iskolába, vagy óvodába maradásról. 

Szakemberek bevonása megtörtént-e a szükséges esetekben. 

 Pedagógiai asszisztensek  folyamatos munkájának 

megfigyelése, munkájuk segítése szakmai tanácsokkal. 

Mindenki igyekszik az elvárásoknak megfelelni. 

 Szociális kisegítők alkalmazásával még hatékonyabbá tudjuk 

tenni a rendszeres óvodába járást. 

A visszatérő, folyamatos ellenőrzés az alábbi területeken: 

    

 Napirendek beosztása és annak egyeztetése a dajkákkal. 

 Szülőkkel való kapcsolattartás fórumai. 

 Ünnepek előkészületei: tervezés, szervezés, folyamat jelleg. 

 Munkafegyelem, munkaköri leírások betartása. 

 Munkaközösségek tartalmi munkájának megmutatkozása a 

mindennapi nevelő tevékenységekben. 

 Látogatások megszervezése a gyakornokok és az érdeklődő 

kollégák körében egymáshoz, más-más tagóvodákban egységen 

belül. Fontos, hogy a kollégák önként vállalják a látogatott 

csoportokban a munkájuk megtekintését. Legyen ez a részükre 

kitüntetés, hogy minták lehetnek a fiatal nemzedék előt,t akik 

remélhetőleg a pályán maradnak. Ezt a projektet azért szervezzük, 

hogy a szakmai fejlődésüket mindig kiemelkedő mintákkal 

segíthessük. Szervezésért felelős: Intézményvezető Ácsné Fehér 

Klára. 
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Folyamatos feladatok: 

 

 A gyermeki személyiség megismerése és fejlődésének 

elősegítése, fejlesztése, a képesség kibontakoztatása növelése 

érdekében (kiemelten az anyanyelvi nevelés). Az újonnan jött 

gyermekek beszédképességeinek felmérése, nagycsoportosoknál 

logopédus segítségével felmérés majd azt követően kijelölni kinek 

szükséges a logopédiai felzárkóztatás az iskolába lépést 

megelőzően. Fontos a kiscsoportos gyermekek szókincsének 

bővítése, valamint a fogalom értések kifejlesztése. Sok cigány 

kisgyermek nem tud, nem érti a magyar kifejezéseket. Most, hogy 

3 éves kortól kötelező az óvoda ez még nagyobb feladatot ró a 

szülőkre és az óvodapedagógusokra. Az Ady, Magyar, Átlós 

óvodákba is feladat 

 Folyamatos a gyermek fejlődését nyomon követő egyéni 

feljegyzések szakmai tartalmának megtöltése, új egyéni füzet  

vezetése minden gyermeknél most már kötelező. A régi egyéni 

nyomon követő feljegyzések csak azon gyermekeknél lehetséges, 

akik lemaradtak javaslatra a nagycsoportokban. A nyomon 

követés minden gyermeknél létfontosságú. A DIFFER mérő 

eszköz alkalmazása, és a mérés eredményeinek figyelembe 

vétele, eredményeire épülő adekvát fejlesztő tevékenységek 

tervezése, megvalósítása egyéni, csoport és intézményi szinten 

kötelező. Minden csoportban a DIFFER felmérést végezzék el az 

óvodapedagógusok. 

 A  tudatos tervezéshez a csoportnapló kisebb változtatásokat 

megetettük és így az újabb napló még alkalmasabb a tudatos 

tervezéshez, nyomon követéshez, valamint az ellenőrzési 

felügyeletek, minősítéseknek való megfelelés is még 

hatékonyabb lesz ezen újabb feljegyzésekben. valamint a 

kooperatív technikák alkalmazásához kapcsolódó 

ismeretszerzésre, és módszertani kultúra fejlesztése a 

csoportnapló vezetésével. 

 Anyanyelvi nevelés kiemelt feladatként történő alkalmazása. 

Valósuljon meg egyes mesék, versek feldolgozása változatos 
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módon, változatos eszköz tárral. Fontos a tudatos, hangsúlyos 

tervezés. 

 

 Folytatódjon a gyermekek környezet tudatos nevelése, 

magatartásuk formázása, ÖKO szemléletmód megerősítése az 

eddigi jó eredmények megtartása mellett.  

 
 Óvoda - Iskola kapcsolat rendszerének megtartása, rugalmas 

átmenet segítése.  

 

 Óvodáskori viselkedés kultúra fejlesztése a családokkal közösen. 

 

 

  Az óvoda nyitottsága a partnerek irányában tágabb, világosabb 

legyen. A meglévő kapcsolattartási formák egyenletes elosztása a 

nevelési év folyamán. A családok részvételi szándékát elősegítő 

motiváló módszerek alkalmazása. 

 

 Napsugár Napok tartása minden tagóvodában. Népszerűsítsük az 

óvodáinkat. Mutassuk be a tartalmas magas szintű munkánkat a 

leendő beiratkozó gyermekek részére, valamint a városban élők 

számára. 

 

 

 Az esélyegyenlőségének növelése érdekében felzárkóztató 

foglalkozások tartása az óvodákban.  

 
ELLENŐRZÉS: 

A megvalósulás értékeléséhez a következő teendők adódnak. A nevelési 
évre tervezett pedagógiai célkitűzések, kiemelt feladatok ellenőrzésére 
épülő eredmény vizsgálatok. 
   Az éves kiemelt szempontok alapján csoportonként a megfelelő 
szempontot figyelembe venni és azt ellenőrizni. 
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   Éves látogatási terv: 

Név, csoport. I. félév II. félév. 

Gyakornokok :   

Tápai Zita 2015.10.18. 2016.01.13. 

Andóczi- Balogh 
Rózsa 

2015.10.14.  

Harmati Szilvia 2015.11.26. 2016.03.08. 

Ady E.u.i. Óvoda   

Micimackó 2015.11.17. 2016.02.25. 

Bambi 2015.11.27. 2016.02.17. 

Süni 2015.11.05. 2016.02.09. 

Átlós u.i. Óvoda   

Virág 2015.09.30. 2016.04.28. 

Csiga 2015.11.15. 2016.05.05. 

Magyar u.i. Óvoda   

Pitypang 2015.10.15. 2016.04.14. 

Margaréta 2015.11.19. 2016.04.21. 

   

Szilády Á.u.i. 
Óvoda 

  

Katica 2015.10.01. 2016.03.03. 

Csigabiga 2015.11.06. 2016.03.10. 

Pillangó 2015.11.27. 2016.03.17. 

Tücsök 2015.12.09. 2016.03.24. 

 
    Óvodapedagógusok előmeneteli rendszerének elősegítése, a 
portfóliók készítésében s egyéb segítségadás szervezéssel a 
nevelésnélküli munkanapokon. Maximálisan támogatni az előmeneteli 
rendszer haladását. Új munkaközösség alakításával szakmai munka 
kibővítése. 
    A Pedagógus Kar  által tervezettként megjelent Pedagógus Etikai 
Kódex eljuttatása mindenkihez, mindenki ismerkedhet, véleményt 
alkothat és javaslatot tehet a véglegesítés előtt. Az elfogadása után 
minden pedagógusra érvényes lesz annak betartása mert minden 
pedagógus automatikusan tagja a Pedagógus Karnak. 
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        Önkéntes gyermekvédelmi felelősök segítik minden tagóvodában 
a sok gyvk.,2H.,3H.,-s gyermekek problémáit. Segítenek a hivatalos 
iratok kitöltésében, a gyermekek nyomon követésében. Az ingyenes 
étkezéshez a nyilatkozatok kitöltéséhez. Felveszik a kapcsolatot a segítő 
társ intézményekkel, ha szükséges és eljárnak a témával kapcsolatos 
előadásokra. Minden nemű pótlék és órakedvezmény nélkül. 

 Ady Endre u.i. Óvoda:    Andóczi- Balogh Rózsa 

 Átlós u.i. Óvoda:             Locskai Gáborné 

 Magyar u.i.Óvoda:          Faddi Petra 

 Szilády Áron u.i.Óvoda:  Kispéterné Sándor Ágnes 
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Önértékelési csoport létrehozása:  
2015.09.09.-én Nevelőtestületi tanévnyitó értekezleten. 
Vezető:  Kovács Renáta 
Tagok:  Ady Óvoda : Kissné Halász Éva 
              Magyar Óvoda: dr. Kisné Keresztes Orsolya 
              Szilády Á. Óvoda: Hegyiné Kassai Éva 
              Átlós Óvoda  :     Lázár Teréz 
Feladatok mihamarabbi megszervezése. 
Önértékelési kézikönyv megbeszélése. 
Csoport tevékenységének beindítása 2015.09.16. 
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet alapján a tanfelügyelethez 
kapcsolódó intézményi külső és belső önértékelés kidolgozása 
szükséges. A pedagógiai- szakmai ellenőrzéssel összhangban kialakított 
intézményi önértékelési rendet rögzít. 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódnak, egymásra épülnek a 
pedagógusi, vezetői, intézményi ellenőrző szintek. A besorolt területek 
és a hozzájuk kapcsolódó elvárások, az alkalmazandó módszerek, 
eszközök, és az önértékelés folyamatát értjük. 
Meg kell fogalmazni a standardokhoz képest a saját elvárás 
rendszerünket. Ezeket fogjuk a későbbiekben, vagyis teljesülésüket 
vizsgálni, mérni. 
Az elvárásoknak összhangban kell lenni a Pedagógiai Programunkkal az 
ott megfogalmazott intézményi célokkal, de tükröznie kell a 
sajátosságokat is.  
Az általános elvárások mellett a pedagógusok,a vezető, az intézmény 
pedagógiai munkájára vonatkozó elvárásokat is meg kell fogalmazni. 
 
 
 
 

1. Intézmény dokumentumainak elvárásait össze kell vetni a 
standardokkal és ahol kell hozzá tenni, vagy módosítani. 
Dokumentumok: Pedagógiai Program,  

                        Vezetői Pályázat, 

                        Alapító okirat, 

                        SzMSz 

                        Éves munkaterv 

                        Éves értékelések 

2. A dokumentumokban nem vagy megjelenő elvárások értelmezése. 
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3. Az önértékelési csoport a dokumentumok és a 
pedagógusértékelési rendszer alapján kidolgozza az elvárás 
rendszer egyes elemeit annak intézményi értelmezését. 

4. A tagóvodákban alakított kis teamek dolgoznak az elvárások 
felkutatásában és segítik az intézményi önértékelési csoport 
munkáját ötleteikkel, szakmai meglátásaikkal. 

5. Folyamatos csapat munka eredményének bemutatása a 
nevelőtestületnek annak elfogadása a nevelési év folyamán. 

Gyermekvédelmi munkaterv 
2014-2015. Nevelési Évre 

 Az ingyenes étkezés biztosításához nyilatkozatok kitöltésének 

segítése, gyermekvédelmi támogatásokról szóló határozatok 

bekérése minden csoportból. 

 A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba 

vétele, egyeztetés a többi csoport óvónőivel 

 Az ingyenes óvodai étkezésben részesülő gyermekek névsorát 

felmérni 

 Környezettanulmány készítése az óvodába érkező veszélyeztetett 

gyermekek szociális körülményeiről 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos családok megsegítésének 

lehetőségét megbeszélni 

 Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása az igényelhető 

segélyezési formákról 

 Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelezővé tételét követően azon 

gyermekek felkutatása, akik esetlegesen nem iratkoztak be az 

óvodába.  

 Külső segítő intézményekkel folyamatos kapcsolattartás. 

 Csoportonkénti prevenciós feladatok. 

 Egyéni beszélgetések kezdeményezése a hátrányos helyzetű 

gyermekek szüleivel. 

 Információcsere a Családsegítő Szolgálattal. 

 Szülői értekezleten fontos témák feldolgozása szakemberek 

segítségével. Pl.: magatartásproblémák, viselkedési zavarok, lelki 

egészségvédelem, az ingerszegény környezet, egészségtelen 

lakáskörülmények, egészségtelen életmód hatása a gyermekek 

testi és lelki egészségére. 

 A témák feldolgozása pszichológus, védőnő segítségével szülők 

számára. 
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 Kapcsolattartás a szülőkkel, segítségnyújtás a mindennapi 

problémák kezelésében. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai előadások, aktuális 

törvénymódosítások, rendelkezések figyelemmel kísérése, az 

elhangzottak továbbadása. 

Kiskunhalas, 2015.09.01.           Önkéntes Gyermekvédelmi  felelősök                

 

Feladatok Felelős Határidő 

A játszóudvar 
kockázatfelmérő helyszíni 
szemléjének elvégzése. 

Tagóvoda vezető, 
karbantartó 

2015.09. 

Munka és tűzvédelmi 
oktatás. 

tagóvoda vezető, 
munkavédelmi f. 

2015.10. 

Statisztika elkészítése. intézményvezető 2015.10.01.. 

OM azonosító kérése a 
gyermekek részére. 

intézményvezető 2014.09.04. 

Pedagógiai és ügyviteli 
dokumentációk elkészítése, 
folyamatos, naprakész 
vezetése. 

óvodapedagógusok 2015.09. 

Munkaköri leírások 
felülvizsgálata, elkészítése. 

intézményvezető, 
tagóvoda vezetők, 
óvodatitkár 

2015.10. 

A nevelési év pedagógiai 
munkatervének, és 
mellékleteinek elkészítése. 

intézményvezető, 
felelősök 

2015.09.15. 

Megbeszélések, értekezletek 
szervezése. 

tagóvoda vezetők folyamatos 

A Szülői Szervezet 
értekezletének szervezése 
évi minimum 3 alkalommal a 
munkatervben rögzítettek 
alapján. 

tagóvoda vezető munkaterv 
szerint 

A pedagógiai munkatervben 
jelölt belső szakmai 
munkaközösségek 
létrehozása, működtetése. 

Munkaközösség 
vezetők. 

munkaterv 
szerint 

Adott témákban a csoportok óvodapedagógusok munkaterv 
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szülői értekezleteinek, 
beszélgető-köröknek 
megszervezése, munkaterv 
szerint. 

szerint 

Az Állatok Világnapjának 
csoportonként programok, 
tevékenységek előkészítése, 
tervezése, szervezése. 

 
óvodapedagógusok 
 

2015.10.07. 

Alkalmazotti kör, kötelező 
éves szűrő vizsgálatainak 
ellenőrzése. 

tagóvoda vezetők, 
óvodatitkár 

folyamatosan 

Projekt nyitott programok 
szervezése csoportonként a 
családokkal. 

óvodapedagógusok folyamatos 

Csoportonként fogadóórák 
szervezése havi 
rendszerességgel. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A tagóvodákban az 
évszaknak, az ünnepek 
hangulatának megfelelő 
térbeli-fali dekorációk, 
kiegészítők megtervezése, 
elkészítése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A gyermekek zökkenőmentes 
iskolakezdésének, 
beilleszkedésének segítése 
rendszeres programok 
szervezése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

Az óvodai beiratkozás 
előkészítése, lebonyolítása. 

intézményvezető 2016.03.utólsó 
hete 

A Föld napja csoportonkénti 
szervezése, tervezése, 
előkészítése. 

óvodapedagógusok 2016.04.22. 

Madarak és Fák Napja 
csoportonként programok, 
tevékenységek előkészítése, 
tervezése, szervezése. 

óvodapedagógusok 2016.05.14. 
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Személyi Tárgyi feltételek fejlesztési terve. 

Személyi feltételek:  

      Minden csoportban biztosított a két fő Felsőfokú képesítéssel 
rendelkező óvodapedagógus, 3 csoportonként egy pedagógiai 
asszisztens, 2 fő szociális kisegítők és az egy fő dajka.  

       Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni a szakmai 
továbbképzésekre. Városi szinten, vagy nevelőtestületi szinten is több 
tájékoztatást szervezünk annak érdekében, hogy a kollégák friss 
információkhoz jussanak a törvényi változásokat figyelembe véve. 
Minden tájékoztatást időben eljuttatunk az érintettekhez. 

A továbbképzésekre jelentkezett kollégáknak akiknek a nevelőtestület is 
jóváhagyta a képzést a mindenkori továbbképzési tervben szerepeltetni 
kell és biztosítani részükre a vizsgákhoz, szakdolgozat írásokhoz a 
törvény által is biztosított napokat. Az érintett óvodákban a munka 
szervezés a tagóvoda vezetők feladata. 

Tárgyi feltételek:  

    Az óvodai udvarok folyamatos szépítésének, biztonsági előírásainak 
betartatása (pályázati pénzekből, szülői felajánlásokból, 1 %-os 
felajánlásból, szponzorok felkutatásával újabb lehetőségek kiaknázása). 
 Homokozók tetejének felújítása, tetőszerkezet elkészítése. 

 Zöld növényzet folyamatos tisztántartása, növények ápolása. 

 Balesetmentessé tenni az udvari füves területeket. 

 Udvari asztalok pótlása, a meglévőek folyamatos felújítása. 

 A tagóvodákból felmérések alapján az igények szükségesség 

szerinti kielégítése. 

 Óvodáink külső homlokzatának felújítási kérelmek, pályázati 

lehetőségek megszerzése, önkormányzat figyelmének ráirányítása 

az égetően sürgős felújításokra. 

Jó munkát a 2105/2016-os Nevelési Évhez. 
 

                            Tisztelettel:  Ácsné Fehér Klára Intézményvezető. 
Kiskunhalas, 2015.09.01. 
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Ady 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz

esen 

Kedvez

mény de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

Vass Aranka 6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13.00 

11-

17,30 

6,30-

13.00 

11-

17,30 

6,30-

12.30 

11,30-

17,30 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5  6,5  6,5 6,5  6,5 6,5 6,5  6  6  32 

óra 

  

Angyalné 

Maróti Tímea 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

12,30 

11.30-

17.30 

32 

óra 
- 

   6,5 6,5  6,5 6,5  6,5 6,5 6,5  6,5  6 6  32ór

a 

 - 

Kissné 

Halász Éva 
8-13 12-17 8-13 12-17 8-13 12-17 8-13 12-17 8-12 10.30-

14.30 

24ór

a 
8 óra 

  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4  24 

óra 

  

Harmati 

Szilvia 

7,30-

13 

12-

17.30 

7,30-

13 

12-

17.30 

7,30-

13 

11-

17.30 

7,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

12.30 
10-16 26 

óra    5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6 6  26 

óra 

  

Kalapáti 

Béláné 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

12.30 

11.30-

17.30 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6  32 

óra 

  

Andóczi 

Balogh Rózsa 

7.30-

13.00 

11.00-

17.30 

7.30-

13.00 

11.00-

17.30 

7.30-

13.00 

11.00-

17.30 

7.30-

13.00 

11.00-

17.30 

7.30-

12.30 
12-16 26 

óra 
- 

  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4 4  26ór

a 

  

Ácsné Fehér 

Klára 

11.30-

13.30 
- 11.30-

13.30 
- 11.30-

13.30 
- 11,30-

13,30 
- - - 8 óra 

   2   2   2   2            

  A B A B A B A B A B 

 

8 óra 

                                       
Átlós 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz

esen 

Kedvez

mény de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

Locskai 

Gáborné 

7-

13.00 
11-17 7.00-

13.00 
12-17 7.00-

13.00 
11-17. 7.00-

13.00 
12-17 8.00-

13.00 

10.30-

14.30 

26 

óra 
6óra 

  6 6 6 5 6 6 6 5 5 4     

Szőkéné 

Szűcs Éva 

7.30-

14 

11.00-

17.30 

7.30-

14 

11.00-

17.30 

7.30-

14 

11.00-

17.30 

7.30-

14 

11.00-

17.30 

6.30-

12,30 

10.00-

16 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 4     

Ács Szílvia 6,30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13,00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 
7-13 11.00-

17.00 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

Lázár Teréz 6,30-

13.00 

11.00-

17.30 

6,30-

13,.00 

11.00-

17,30 

6.30-

13.00 

11.00-

17,30 

6,30-

13.00 

11.00-

17,30 

7.00-

13.00 

11.00-

17.00 

32 

óra 
- 

  

          

    

  A B A B A B A B A B 

 

6 óra 

                          
Magyar 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz

esen 

Kedvez

mény de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

Kisné 

Keresztes 

Orsolya 

8-

13.00 

12-

17.00 

8-

13.00 
12-17 8-

13.00 

12-

17.00 

 8-

13.00 

12-

17.00 
8-14 10 -16 26ór

a 
6óra 

  5 5 5 5 5 5 5 5 6 6     

Maczkó 

Lászlóné 

6.30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

7.00-

13.00 

11.00-

17.00 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

Tápai Zita 6.30-

13.00 

11-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

12.30 

11.00-

17.00 

26 

óra 
6 óra 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

Faddi Petra 6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

13.00 

11.00-

17.30 

6.30-

12.30 

11.30-

17.30 

32 

óra 
- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

  A B A B A B A B A B 

 

12 óra 

 

 

 

 

 

 

Szilády 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz

esen 

Kedvez

mény de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

Hegyiné Kassai 

Éva 

8.00-

13.00 

11-16 8.00-

13.00 

11-16 8.00-

13.00 

11-16 8.00-

13.00 

11-16 8.00-

12.00 

11-15 24 

óra 

8 óra 

  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4     

Jegyes Molnár 

Kata 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

7-13 11.00-

17.00 

32 

óra    6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 6 6     
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Szrenkóné 

Sebők Edit 

7.30-

13,30 

11.30-

16.30 

7.30-

13,30 

11.30-

16,30 

7.30-

13 

11-

16.30 

7.30-

13 

11-

16,30 

7.30-

12.30 

11.00-

16.00 

28 

óra 

4+1 

óra   6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5     

Kovács Renáta 6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

6,30-

13 

11-

17.30 

7-

13.00 

11-17 32 

óra 

- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

Szabó K. Ökrös 

Ildikó 

6,.30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

7.00-

13.00 

11.00-

17.00 

32 

óra 

- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

Békési Szilvia 6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

6,300

-13 

11.00-

17.30 

6,30-

13 

11.00-

17.30 

7.00-

13.00 

11.00-

17.00 

32 

óra 

- 

  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6     

  Mongyi 

Marianna 

7-

13.30 

- 7-

13.30 

- 7-

13.30 

- 7-

13.30 

- 7-

13.00 

- 32 

óra  
  6,5   6,5   6,5   6,5   6       

Kispéterné 

Sándor Ágnes 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 
7-13 11-17 

32 

óra 
 

 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 

  Horváthné 

Czmorek 

Hedvig 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 

6,30-

13 

11-

17,30 
7-13 11-17 

32 

óra 
 

 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 

    

             



 97 
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1. Intézményi adatbázis 2015/2016. 
 

 

 

1.1. Csoportok adatai 

 

 

 Férőhely:                 211  

Vasút utcai Óvoda:    76 

Felsővárosi Óvoda:  135 

 Csoportok száma:      8 

 

 1.2  Létszámok csoportonként 

 

Óvoda Csoport 2015.szept.1-i  

létszám 

Várható létszám 

2015. okt. 1. 

Várható létszám 

2015. dec. 31. 

 

Vasút utcai 

Óvoda 

Tulipán 

 

         22 22 22 

Maci 

 

         25 25 25 

Pillangó 

 

          12 24 25 

 

 

 

 

Felsővárosi 

Szőlő csoport 

 

15 23 26 

Alma csoport 

 

           25 25 25 

Körte csoport            23 23 23 
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Óvoda  

Szamóca csop. 

 

            26 26 26 

Szilva csoport 

 

            22 

 

22 22 

Összesen  170 190 194 

 

 

 

 

1.3. Alkalmazotti létszám adatok 

 

 

Engedélyezett pedagógus státusz: 18 fő 

Nevelést segítő : 12 

Technikai :1,5 

 

 

Összesen: 31,5 státusz 

 

 

 

 

 

 

 

létszám fő Végzettség 

Óvodapedagógus  

Óvodapedagógus gyakornok 

16 

2  

 

Főiskola 

 

Nev-okt. segítők 

 dajkák,  

12 

      9 

 

 

         8 fő dajkaképző 
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2 részmunkaidő 

óvodatitkár 

ped. aszisztens 

 

      1   

 

       2 

          1 fő nevelőszülő 

          középfok 

          ped. aszisztens 

Technikai dolgozók  

1 részmunkaidő 

 

  2 

 

2 fő szakmunkás 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 
Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma: 12 fő 

 

 Tehetséggondozás – 1 fő 

 

 Fejlesztés – 2 fő 

 

 Drámapedagógia – 2 fő 

 

 Gyógytestnevelés – 2 fő 

 

 Óvoda, közoktatás-vezetés – 2 fő   
 

 Nyelv- és beszédfejlesztés – 1 fő  
 

 Mentálhigiéne – 1 fő  

 

 

 
2. Nevelőmunka feltételrendszere 

 

 

 

A Köznevelési Törvény és az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült 

Óvodai Pedagógiai Programunknak megfelelően legfontosabb feladatunk a gyermekek 

egészséges testi, lelki fejlődésének biztosítása. Kiemelt területek az anyanyelvi nevelés, 

egészséges életmódra nevelés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 
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2.1 Személyi ellátottság 

 

Vasút utcai Óvoda 

 

Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

Pillangó Horti Lászlóné 

Borbényi Károlyné 

Krammer Ottóné 

Tulipán Nagy-Czirok Anikó 

Rambaláné Kovács Tímea 

Gyenizse Gabriella 

Maci Csordás Istvánné 

Varga Ferencné 

Jójárt Mihályné 

 

                                                                                    Pedagógiai asszisztens: Almási Istvánné 

                                

Felsővárosi Óvoda 

 

Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

Szőlő csoport 

 

Mohutné Fenyvesi Erika 

Nagy Zoltán Károlyné 

Szabó Istvánné 

Alma csoport 

 

Halász Péterné 

Sándorné Gyenizse Zsuzsa 

Dudásné Holczimmer Andrea 

Körte csoport 

 

Ésik Anita 

Muhel Katalin 

Ihász Noémi 

Szamóca csop. 

 

Barnáné Szabó M. Márta 

Dózsa Erika 

Ács Zoltánné 

Szilva csoport 

 

Lajkó Ágnes 

Paprikáné Kiss Andrea 

Rogácsné Szécsényi Mónika 

                                                                                              Pedagógiai asszisztens: Kiri Erika 

 

 A fejlesztő óvodapedagógus Szabóné Vér Éva két óvodában napi váltásban látja el 

munkakörét. 

                                                                                                    

Logopédia ellátást heti rendszerességgel külső óraadóként  Nyilasné Dudás Katalin végzi 

 

Az SNI gyermekek ellátását Csóvics Tünde gyógypedagógus  végzi  az EGYMI 

dolgozójaként. 

 

2.2. Nevelés nélküli szakmai napok 
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               Téma                                                                        időpont 

Minősítés és Tanügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései.          2015. okt. 09. 

 

-Félév értékelése                                                                     2016. február 1. hete.      
 

-Szakmai tapasztalatcsere   (2 nap)                                         2016. március 3. hete    

                                                                                                     

 -Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet                                    2016. jún.1.hete         

 

2.3. Továbbképzésre kötelezettek névsora és a teljesítés ideje. 

 

 Rambaláné Kovács Timea   2013-2020   

 Szabóné Vér  Éva                2011-2018    

 Halász Péterné                     2013-2020  

 Mohutné Fenyvesi Erika      2010-2017 

 Nagy Zoltán Károlyné         2012- 2019      

 Paprikáné Kiss Andrea        2012-2019    

 Ésik Anita                            2013-2020 

 

 

2.4. Munkaközösségek  

 
                 

 Belső önellenőrzési csoport Vezető:  Halász Péterné 

                                                   Tagok:  Varga Ferencné 

                                                                 Rambaláné Kovács Timea       

                                                                 Nagy Zoltán Károlyné  

                                                                 Barnáné Szabó Mikor Márta                                                                       

 Elektronikus kommunikáció az óvodában - Vezető:  Barnáné Szabó M. Márta  

 Projekt pedagógia munkaközösség- Vezeti Ésik Anita 

                                                                             

                                                                                        

 

 

3. Eseménysor, programterv, ünnepek, ünnepélyek 
 

3.1.  Vasút utcai Óvoda 

 

 
Hónap Esemény 

 

Időpont Felelős 

2015    
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Szeptember Új gyermekek ismerkedési délutánja 

 

2015. aug.27. 

          

           

           

Pillangó csop. 

 

 

Október Állatok Világnapja – projekt  

Zene Világnapja  

Nemzeti ünnep 

Szüreti táncház 

Fényképezés 

okt.05-09. 

okt. 1. 

okt 21. 

okt.12. 

okt 12. 

Maci csoport 

Maci csoport 

Minden csoport 

Pillangó csoport 

Pillangó csoport 

 

November  

Kiscsoportosok vendégül látása 

Kiscsoportosok vendégül látása  

 

 

 

nov. 4.  

nov. 10.  

.  

 

Tulipán csoport 

Maci csoport 

 

December Mikulás várás + Bábelőadás 

Nyugdíjas vendéglátás 

Ovi-karácsony + Játszóház 

Ovi-karácsony + Játszóház 

Ovi-karácsony + Játszóház 

 dec. 04. 

 dec. 15. 

 dec. 04. 

 dec. 17. 

 dec. 04.. 

Pillangó csoport 

Maci csoport 

Tulipán csoport 

Maci csoport 

Pillangó csoport 

2016 

Január 

Madáretetés 

Mesehét. 

folyamatos. 

.jan.25-29 

Minden csoport 

Tulipán csoport 

 

Február 

Farsang – projekt 

Kisze-báb ceremónia 

febr. 19.  

 febr.25    

Minden csoport 

Tulipán csoport 

 

 

 

Március 

Márc. 15. megünneplése – projekt 

   múzeumlátogatás, koszorúzás 

   kokárdakészítés, katonás játékok 

Víz Világnapja – projekt  

Húsvéti hagyományok 

  

márc. 14. 

           

 

márc. 22. 

márc. 23. 

  

Minden csoport 

 

 

minden csoport 

minden csoport 

 

Április Föld Napja-projekt  

Új jelentkezők fogadása, szülők 

tájékoztatása 

 

ápr. 18 - 22. 

ápr. 13. 

Tulipán csoport 

Minden csoport  

Május Anyák napja – évzáró  

Anyák napja - évzáró  

Anyák napja –évzáró 

Családi nap Sóstó 

Búcsú az óvodától 

Évzáró  

máj. 05. 

máj. 06. 

máj. 13 

máj. 20. 

máj 27. 

Tulipán csoport 

Pillangócsoport 

Maci csoport 

minden csoport 

Maci csoport 

Június Kerti parti jún. 03 minden csoport 

 
Folyamatos programok a szülők igényéhez igazodva 

-Katolikus és református hitoktatás heti 1 alkalom (nagy-, és középső csoport).  

-Úszótanfolyam (nagycsoportosok).  

-Angol, német nyelv az óvodában heti 1 alkalom (nagycsoport).  

-Néptánc heti 1 alkalom ( középső és nagycsoportokban) 

-Iskolában „különtorna” heti 1 alkalommal ( nagycsoport) 

 

3.2.   Felsővárosi Óvoda 
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Hónap Esemény Időpont Felelős 

2015 

Szeptember 

 

 Szüreti forgatag az iskolásokkal.  nagycsoportok 

Október Állatok világnapja 

Állatsimogató az iskolában 

Régi korok tárgyai,emlékei projekt. 

 

Nemzeti ünnep - megemlékezés 

2015. okt. 4. 

okt. 04- 10. 

 okt 12-16   

 

okt. 21. 

csoportok 

nagycsoportok 

Alma csoport 

 

csoportok 

November Léghajó színház  

Márton napi vigaszság 

Katalin napi bál 

nov. 04. 

nov. 09  

nov .28 

Halász Péterné 

csoportok 

óvónők 

December Adventi várakozás Mikulás várás 

Luca napi hagyományok 

Karácsonyi ünnep („Madarak 

Karácsonya”, Nyugdíjasok 

karácsonyi köszöntése) 

 

dec. 04. 

dec. 11.   

 

 

dec. 18.  

 csoportok 

 csoportok 

 

 

Szilva csoport 

2016 

Január 

Folyamatos madáretetés  

 

   

.  

csoportok  

 

Február Óvodai farsang 

Rajz kiállítás 

Kiszebáb ceremónia 

 

febr. 19.  

 

febr.15-19.           

 

csoportok 

 

óvónők 

 

Március Nemzeti ünnep - projekt 

A Víz világnapja 

Húsvéti hagyományok 

márc.14-18-. 

márc. 22. 

márc.21–31.       

csoportok 

óvónők 

óvónők 

Április Egészség hét óvodánkban projekt 

Fényképezés 

Föld Napja  

Ringató Anyák-napja 

ápr.04-08. 

 

ápr. 22. 

ápr.29 

Körte csoport 

csoportok 

csoportok 

Szőlő csoport 

Május Tavaszköszöntő Anyák napja 

Alma csoport 

Körte csoport  

Szilva csoport 

Szamóca csoport  

Madarak és fák napja 

Nagycsoportosok búcsúztatása 

 

  

máj.03 

máj. 05. 

máj. 06.  

máj. 04. 

máj. 10. 

máj. 27. 

 

 

 

Csoportok 

 

 

csoportok 

Szamóca csoport 

 

 

Június Gyermeknap az óvodában máj.30- jún. 03. 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Folyamatos programok a szülők igényéhez igazodva 

 

.Katolikus és református hitoktatás heti 1 alkalom (nagy-, és középső csoport).  

-Úszótanfolyam (nagycsoportosok).  

-Angol, német nyelv az óvodában heti 1 alkalom (nagycsoport).  
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-Néptánc heti 1 alkalom ( középső és nagycsoportokban) 

-Iskolában „külön torna” heti 1 alkalommal ( nagycsoport) 

 

4. Kapcsolatok 
 

4.1 Iskola 
 

Óvodáink elsősorban területileg hozzájuk legközelebb lévő iskolával tartanak 

kapcsolatot, de alkalmanként a többi általános iskola meghívásának is eleget tesznek. Az 

iskolai beiratkozás során külön gondot fordítanak az óvodapedagógusok arra, hogy a 

szülők minden általános iskoláról széleskörű tájékoztatást kapjanak. Kitesszük 

bemutatkozó prospektusaikat, lehetőséget adunk arra, hogy szülői értekezleteken az 

iskola képviselői megjelenjenek, gyermekeinkkel részt veszünk kínált programjaikon.   

 

Felsővárosi Óvoda – Felsővárosi Iskola 
 

 óralátogatás az új első osztályban  

 

 látogatás a Felsővárosi Iskolába Állatok világnapján 

 

 szüreti forgatag megtekintése az iskolában 

 

 iskolások fogadása a Mikulás ünnepen  

 

 meghívás óvodai nyílt napokra 

 

 ovitorna az iskolában 

 

 

Vasút utcai Óvoda – Központi Református Általános Iskola 

 
 ovi-torna az iskolában 

 

 nyíltnap, kézműves délután az iskolásokkal  

 

 meghívás ünnepi műsorra az óvodába 

 

 egy délelőtt az iskolában a nagycsoportosokkal  

 

 ovitorna az iskolába 

 

 

 

4.2. Család 

 
Felsővárosi Óvoda 
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Szülői értekezletek 

 

Szamóca csop. 

Alma csoport 

Körte csoport 

Szőlő csoport  

Szilva csoport 

 

 

 

2015. szept. 15.           

          szept. 22. 

          szept. 22. 

          okt.    07. 

          szept. 22. 

 Nyíltnap  

 

Alma csoport : 2015.nov. 10. 

Szilva csoport: 2015. nov.03. 

 

 

 

           

Szülői  értekezlet  

 

Szőlő csoport  

Körte csoport 

Alma csoport 

Szamóca csoport 

Szilva csoport 

 

 

 

2016. márc.02. 

          márc.02. 

          márc.09. 

          márc.01. 

          márc.09. 

           

Nyíltnap  

 

Szilva csoport  :   2016.ápr. 06.. 

 Alma csoport              márc. 28. 

Körte csoport              márc..17. 

 

 Vasút utcai Óvoda 

 
Szülői értekezlet   

 

Pillangó csoport 

Maci csoport 

Tulipán csoport 

 

 

 

2015.  okt.14.           

           szept 22.                 

           okt. 6.                      

Nyíltnap  

 

Maci csoport:       2016.január 27-28 

Tulipán csoport :  2016. március 22 .                                                           

    

  

Szülői értekezlet   

 

Pillangó csoport 

Maci csoport 

Tulipán csoport 

 

 

2016. április 13. 

          ápr. 27. 

          ápr. 20. 
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5. Területek felelősei  

 
 

     Feladatkör 

 

Vasút u. Óvoda 

 

 

Felsővárosi Óvoda 

Gyermekvédelem Csordás Istvánné Sándorné Gy. Zsuzsa 

 

Munka- és tűzvéd. Nagy Cz. Anikó Halász Péterné 

 

Folyóirat Almási Istvánné Sándorné Gy. Zsuzsa 

Ésik Anita 

Könyvnyilvántartás Varga Ferencné Halász Péterné 

 

Tornaeszközök Rambaláné Kovács 

Tímea 

Paprikáné K. Andrea 

Dózsa Erika 

 

Audiovizuális eszk. Csordás Istvánné Mohutné Fenyvesi Erika 

Nagy Zoltán Károlyné 

 

 

 
 Az intézmény minden dolgozója az óvoda eszközeivel, berendezésével 

óvatosan bánik. 

 

 Szem előtt tartja a takarékosság elvét. 

 

 A rábízott eszközök állagát igyekszik megőrizni. ! 

 

6.Tanügyi feladatok 

 
 

 

2015. Esemény Felelős 

Szept. 5. Csoportlétszámok megküldése a fenntartónak int.vez.  

Szept.15.  Éves intézményi munkaterv elkészítése int.vez 
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Szept. 30. Új belépő gyermekek részére oktatási azonosító 

igénylése, iskolába elment gyermekek kivezetés 

Int. vez., óv.titk. 

Okt. 15.  OSA statisztika elkészítése int.vez., óv.titk. 

Folyamatos Adatszolgáltatás a fenntartó, Klebersberg, KIR felé int.vez., óv.titk. 

folyamatos  Vizsgálati javaslatok ,visszamérési igények 

megküldése a Pedagógiai Szakszolgálat ,Bajai 

Bizottság részére. 

fejlesztő pedagógus 

2016.   

Febr. 3. hete Féléves értékelés megküldése a fenntartónak int. vez. 

Márc. 20. Óvodai szakvélemények kiadása int.vez. óv.titk. 

Ápr.   Óvodai beiratkozás  int.vez. tagint.vez. 

Júl. 30. Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyv, tanévvégi 

értékelés megküldése a fenntartónak. 

int.vez 

Folyamatos Felszólítás rendszeres óvodába járásra.  óvodavezető 

Folyamatos Szülők tájékoztatása a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos 

információkról.  

.  

csoportvezetők 

int.vez., óv.titk. 

 

 

Munkatársi értekezlet 2015. szeptember 23. Felsővárosi óvoda 

 

1.Munkavédelmi,-tűzvédelmi oktatás  

2. Tanév eleji egyeztető megbeszélés, aktuális feladatok 

7. Csoport  látogatások 

 

 
Az ellenőrzés-értékelés a Helyi Óvodai Programunk követelmény rendszere alapján 

történik. Részt vesznek benne a munkaközösség vezetők, tagintézmény vezetők.  

Kiemelt figyelmet kap az ellenőrzések során az új csoportnapló vezetése. Az írásbeli 

munka elemző része, a pedagógiai tudatosság jegyében. 
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7.1. Ellenőrző látogatások 

 

  
Hónap Név 

 

2015 november 

 

A beszoktatás tapasztalatai Dokumentumok 

vezetés 

 

 

 

 

 

Vasút u. Ó. Pillangó csoport 

Felsőv. Ó. Szőlő csoport 

 

2016. január 

 

Egyéni fejlesztés megvalósítása, neveltségi 

szint, szokásrendszer, tehetség  gondozás 

formája. 

Dokumentumok vezetés. 

 

 

 

 

Vasút u. Ó. Tulipán csoport 

Felsővárosi Ó.  Szilva, Alma 

 

2016. február 

 

Tevékenységek, önállóság, iskolaérettség, 

beiskolázás szempontjából. 

Dokumentumok vezetés. 

 

 

 

 

Vasút u. Ó.  Maci csoport 

Felsővárosi. Ó. Körte Alma, Szilva,     

csoport 

 

 

Az ellenőrzéseknél  nagy hangsúlyt kap a látottak értékelése során  az elemző önértékelés. 

 

A látogatások időpontja változhat, mert összhangra törekszünk a Tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel  2015 és 2016 évben.  

7.2 Minősítő eljárásban résztvevő óvodapedagógusok 2016 évben 
 

Név Jelenlegi státusz Elérni kívánt státusz 
Barnáné Szabó Mikor Márta ideglenes ped.II. ped. II. 

Dózsa Erika ideiglenes  ped.II. ped.II. 

Nagy Zoltán Károlyné ideiglenes. ped.II ped.II. 

Mohutné Fenyvesi Erika ped.I. ped.II. 

Rambaláné Kovács Timea  ped. I. ped. II. 

Szabóné Vér Éva ped. I. ped.II. 

   

 

 

 

7.3  2015 évi pedagógiai-szakmai ellenőrzésbe bekerült pedagógusok. 
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1.Barnáné Szabó Mikor Márta 

2. Dózsa Erika 

3.Nagy Zoltán Károlyné 

4.Nagy –Czirok Anikó 

5. Varga Ferencné 

 

 

 

7.4   2016  évi pedagógiai-szakmai ellenőrzésbe bekerült pedagógusok. 

 

 
1. Halász Péterné 

2.Mohutné Fenyvesi Erika 

3.Rambaláné Kovács Timea 

4.Szabóné Vér Éva 

 

 

 

7.5 2016 évben Gyakornoki vizsgára kötelezett 
 

1. Lajkó Ágnes       ( mentor:Sándorné Gyenizse Zsuzsa) 

 

7.6   Vezető helyettes, tagintézmény vezető kiemelt feladatai 

 

 

 Az intézmények tárgyi eszközeinek folyamatos ellenőrzése, javításokról történő 

gondoskodás 

 Szakmai ellenőrzés a vezető utasítása alapján önállóan vagy közösen 

 Írásbeli dokumentumok ellenőrzése, határidők betartatása 

 Egyéb feladatok a munkaköri leírás alapján 

 Szabadidős tevékenységek megszervezése 

 Technikai dolgozók munkájának folyamatos szervezése ellenőrzése. 

 

2016. januártól az alapító okirat módosításával ( tagintézmény helyett 

telephely)   a feladatrendszer átdolgozása kerül. 

 

 

8.  Nevelés nélküli munkanapok, évközi zárás.  

 
-Nevelés nélküli szakmai napok - a  tanév során 5 nap     
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                    -    Téli zárás - 2015. dec. 21. – 2016. jan. 4 ./ a fenntartó jóváhagyásával/ 

 

 

         -     Nyári zárás -   2016 .június 20 – 2016. július 22.  Felsővárosi óvoda utcai 

                                        2015. július 18 – 2015. augusztus 19. Vasút utcai óvoda 

 

Az óvodák zárása idején minden esetben felmérjük a szülők elhelyezési igényét, és 

szükség esetén más óvodában biztosítjuk az ellátást gyermekük számára. 

                               

 

 

       A munkanapok átcsoportosításából következő pihenő és munkanapok 

 

 

                                 pihenő nap                              munkanap 

 

                       2015     dec. 24.  péntek                      2015.dec. 12 szombat 

                       2016    márc.14 .hétfő                         2016. március 05. szombat 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:      Szülői Közösség éves munkaterv  

                           Elektronikus kommunikáció éves munkaterv.  

                           Munkarendek 

                           Legitimációs záradék 

 

Munkatervet kapják:    Molnár Nándor  - Köznevelési, Művelődési és  

                                                                        Szociálpolitikai Osztályvezető  

                                                                        Vasút utcai óvoda  

                                                                         Felsővárosi Óvoda    
 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 15.    

                                                                                  

                                                                                               Nyerges Pál Attiláné 

                                                                                                  intézményvezető 
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Szülői -Közösség munkaterve 

2015/2016-ös tanévre 
A Szülői Közösség vezetőit a szülők önmaguk választják önkéntesség alapján. Vezetőik 

képviselik csoportjukat a különböző rendezvényeken, fórumokon. Segítik az óvónők 

munkáját, tájékoztatják szülőtársaikat, felhívásokat tesznek közzé, különféle 

megbízásokat hajtanak végre. Az óvoda éves munkatervében szereplő feladatokban 

aktívan részt vesznek, javaslataikkal, ötleteikkel segítik azok megvalósulását.  

Szülői Közösség tagjai 

Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda 

 

Kossikné Zsömbör Ágnes Fodor Marianna 

Rózsáné dr. Rideg Anett Ormosné Bodrogi Viola 

Szilágyi Ildikó Vándor –Tóth Ildikó 

Horváth Éva Henrietta Kis Georgina 

Verczné Gyenizse Judit Szabó Ágota 

Juhász-Márton Henrietta Jó Anikó 

Locskai Mónika Bíró-Seres Barbara 

Kothencz Ágnes  

Dóka Piroska  

Csepcsikné Hegyi Rozália  

 

Vállalt feladataik: 
Felsővárosi Óvoda 

 
 Részvétel szülői értekezleteken, nyíltnapokon, a csoport életének segítése 

 Betakarítási munkák szervezése nagycsoportban (szüret, almaszedés, dióverés, 

stb.) 

 Társadalmi munkák szervezése (udvarrendezés, növények ültetése, stb.) 

 Aktív részvétel az óvoda ünnepeinek és jeles napjainak lebonyolításában (Mikulás, 

Karácsony, Farsang, nagycsoportosok búcsúja, stb.) 

 Téli madáretetés – gondoskodás a madáreleségekről 

 Részvétel az ünnepek hangulatteremtésében (fenyőág, gyertyák, illóolaj, díszek, 

ötletek, stb.) 

 Tevékeny részvétel programok szervezésében, lebonyolításában. 

 Kirándulási lehetőségek keresése, közös játék, sport, néphagyományőrzés, 

barkácsolás, stb. 

 Munkahely látogatási lehetőségek ajánlása az óvónőknek, séták alkalmával 

nevezetességek megtekintése. 

 Növények felajánlása a tavaszi udvardíszítéshez, dekorálásra. 

 Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításában. 

 Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása). 

 

Vasút utcai Óvoda 
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 Folyamatos kapcsolattartás az óvónők és a szülők között 

 A család és az óvodai nevelés összhangjának megteremtése érdekében gyakoribb 

megbeszélések kezdeményezése. 

 Szülők részvétele a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. 

 Karácsony, Télapó, munkadélután, családi sportnap, kirándulások. 

 A csoport anyagi bevételének kezelése, arról beszámoló szülői értekezleteken 

 Az óvoda tárgyi eszközeinek karbantartásához segítségnyújtás (festés, 

udvartakarítás, stb.) 

 Gyermeknap kirándulások szervezésének segítése. 

 

 Növények felajánlása a tavaszi udvardíszítéshez, dekorálásra. 

 Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításában. 

 Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása 

 

 

                        ……………………………..          ………………………………….. 

                            Szilágyi Ildikó                              Ormosné Bodrogi Violetta 

                       Felsővárosi Óvoda                                  Vasút utcai Óvoda 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 14. 

 

 

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.sz., Tel./Fax:77/422-430, email: csipkeovi@freemail.hu 

 

MUNKATERV 

 

„Kommunikáció” 

munkaközösség 

 

2015/2016. tanévre 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015 szeptember 14. 

 

 

 

mailto:csipkeovi@freemail.hu
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Készítette:  

 

 

Bárnáné Szabó Mikor Márta 

óvodapedagógus 

munkaközösség vezetője 

 Nyerges Pál Attiláné 

intézményvezető 

Százszorszép Óvodák 

 

 A munkaközösség vezetője: 

Barnáné Szabó Mikor Márta, óvodapedagógus (Felsővárosi Telephely) 

 

 A munkaközösség tagjai: 

V. Dózsa Erika óvodapedagógus 

VI. Ésik Anita óvodapedagógus 

VII. Horti Lászlóné óvodapedagógus 

VIII. Nagy Zoltán Károlynéóvodapedagógus 

IX.  Lajkó Ágnes óvodapedagógus 

X. Muhel Kata óvodapedagógus 

XI. kapcsolattartó, és segítő munkatárs: óvoda titkár, óvodavezető 

 

 A munkaközösség célja 

A munkaközösség célja az Óvoda kapcsolatrendszerének megfelelően az intézmény és 

a fenntartó 

a társintézmények 

a szülői közösség 

a nevelő munkát segítő szakszolgálatok 

közművelődési intézmények 

közötti kétoldalú, internet és papír alapú információáramlás, kommunikáció biztosítása.  

Ezen túl támogatja az intézményen belüli kapcsolattartást, segíti az információáramlást, 

tájékoztatást, tapasztalatok átadását, önképzést, belső műhelymunkák kialakulását. 

 

A munkaközösség fő feladatai:  

 A Munkaközösség céljának megvalósítása során a személyes szakmai kommunikáció 

fejlesztése, elmélyítése, csoportkommunikáció gyakorlatban történő érvényesítése. 

 IKT eszközök felhasználási lehetőségeinek ismertetése, gyakorlati alkalmazásának 

bemutatása. 
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 Az intézmény és a szülői közösség kommunikációs csatornáinak szélesítése. 

 Az óvoda weblapjának folyamatos frissítése. 

 Az alapdokumentumok aktualizálása (munkaterv), módosításának támogatása, a 

weblapra történő feltöltése. 

 Papíralapú, nyomtatott kiadvány készítése az aktuális projektekre 

 A csoportok ismertetőinek aktualizálása (új csoportok, új dolgozók, létszám, 

hitvallás…), az első számban. 

 Anyag és eszközigény: 

VI. Számítástechnikai eszközök 

VII. Internet 

VIII. Projektor 

IX. Nyomtató 

X. Digitális fényképezőgép 

XI. Jegyzetfüzet, irodai eszközök 

XII. Helyiség, székekkel-asztalokkal 

 

 

Ütemterv: 

Dátum és Hely Téma Felelős 

2015 szeptember  

Felsővárosi Telephely 

 Az óvodai csoportok változásának megfelelően 

a weblap tartalmának módosítása. 

 Új alapdokumentumok feltöltése (Munkaterv). 

 A rovatfelelősök kijelölése, ennek megfelelően 

feladatok kiosztása határidőkkel. 

 

Barnáné Márta 

2015. november 

Vasút utcai Óvoda 

 

 Interjúk készítése  kolléganőkkel, szülőkkel 

 Ppt készítés elsajátítása és gyakorlása a 

portfóliókhoz 

Fényképek, hírek készítése 

 

Barnáné Márta 

2016. január   IKT eszközhasználat lehetőségei az óvodában, Barnáné Márta 
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Felsővárosi Telephely gyakorlati munka.PPt megtekintése , 

eszmecserék 

 

 Hírek az óvoda weblapján. 

 Jeles ünnepekről, napokról cikk készítése, 

fényképek feltöltése. 

2016. március  

Felsővárosi Telephely 

 Egy-egy csoport életének bemutatása, interjú 

készítése óvodavezetőnkkel, 

fejlesztőpedagógussal ,esetleg szülőkkel... 

Barnáné Márta 

2016. április  

Vasút utcai Óvoda 

 Szakmai hírek, tudósítások készítése, 

gyakorlati munkák 

 Nyári konzervhírek elkészítése.  

 A munkaközösség értékelése. 

Barnáné Márta 

A munkaközösség tagjai heti rendszerességgel szerkesztenek és adnak le híreket a 

tagóvodájukra vonatkozóan. Rendezvények és jeles napok alkalmával soron kívül készítenek 

tájékoztatót, beszámolót. A munkaközösségi összejövetelekre anyagot hoznak a Gyerekszáj, 

Mese, Gondolatok… rovatokba.  

A munkaközösség tagjai elektronikusan munkakapcsolatban vannak szükség szerint. 

A munkaközösség vezetője elektronikus csatornákon konzultációt biztosít (email, skype, 

vendégkönyv). 

A munkaközösség mindig munkaidőn kívüli időben történik. Tagjainak egyszerű többségének 

beleegyezésével soron kívüli összejövetel is tartható a munkaközösség vezetőjével történő 

egyeztetést követően.  

Az összejövetelekről jegyzőkönyv készül. 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 14-én 

Barnáné Szabó-Mikor Márta  

                                                                                                               munkaközösség vezető 

 

 

 

Legitimáció 
 

1. A Százszorszép Óvodák nevelőtestülete, a 2015. szeptember 14-én megtartott 

értekezletén  
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 az intézmény  2015/2016. évi MUNKATERVÉT 100 %-ban elfogadta. 

 

A nevelőtestület képviseletében:  

 

                            ……………………………..               ……………………………         

                                       Varga Ferencné                                    Halász Péterné                        

 

2. A Szülői Közösség a munkatervet megismerte és azzal kapcsolatosan véleményét 

nyilvánította.  

 

A Szülői közösség képviseletében: 

 

            …………………………                                 ……………………………          

                   Szilágyi Ildikó                                         Ormosné Bodrogi Violetta                            

          

 

3. Véleményezésre a fenntartónak benyújtva 2015. szeptember 14. 

 

k.m.f. 

 

 

……………………………… 

hitelesítő  



 119 

Munkarend 2015/2016-ös tanévre (óvodapedagógusok) 

Vasút utcai Óvoda 

 

 Pillangó csoport Tulipán csoport Maci csoport Fejlesztő 

óvodaped. 

intézmény 

vez. 

  A hét Horti Lászlóné 

(KAT-eln) 

Borbényi 

Károlyné      

Rambaláné 

Kovács Tímea 

Nagy Cz. Anikó 

 

Csordás 

Istvánné 

Varga 

Ferencné 

Szabóné V.Éva 

 

Nyerges 

Pálné 

H. 07-13
00

=6
00

 11
00

–17
50

=6
50 

6
3o

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

7
00

–13
50

=6
50 

11
30 

– 16
50

 = 5
20 

7
30

–14
20

=6
50 

10 – 12 = 2 

K. 07-12
40=

5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

-13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

7
00

-13
50

=6
50 

11
30 

– 16
50

 = 5
20 

7
30

–14
20

=6
50 

10 – 12 = 2 

Sz. 07-12
40=

5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

7
00

–13
50

=6
50 

11
30 

– 16
50

 = 5
20 

 10 – 12 = 2 

Cs. 07-12
40=

5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

7
00

–13
50

=6
50 

11
30 

– 16
50

 = 5
20  

10 – 12 = 2 

P. 07-12
40=

5
40 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

–13
20

=6
20 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

–13
20

=6
20 

11
 
– 15

20 
=4

20  
10 – 12 = 2 

 27 óra1
40

 (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra 
(ebédidő) 

32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 24+1
40

 óra 

(ebédidő) 

13+ 0
40

 óra 
(ebédidő) 

10 óra 

B hét         

H. 11-17
00

=6
00 

6
3o

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
3o

–13
20

=6
50 

10
30

–17
20

=6
50 

7
30 

– 12
50 

= 5
20 

7
30

–14
20

=6
50 

10 – 12 = 2 

K. 11-16
40

=5
40 

6
30

-13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

-13
20

=6
50 

10
30

–17
20

=6
50 

7
30 

– 12
50 

= 5
20 

7
30

–14
20

=6
50 

10 – 12 = 2 

Sz. 11-16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

10
30

–17
20

=6
50 

7
30 

– 12
50 

= 5
20 

 10 – 12 = 2 

Cs. 11-16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

10
30

–17
20

=6
50 

7
30 

– 12
50 

= 5
20  

10 – 12 = 2 

P. 11-16
40

=5
40 

7
00

–13
20

=6
20 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

–13
20

=6
20 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

 – 11
20

 = 4
20  

10 – 12 = 2 

 27+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 24+1
40

 óra 13+ 0
40

 óra 10 óra 
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(ebédidő) (ebédidő) (ebédidő) 

 

Munkarend 2015/2016-es tanévre (óvodapedagógusok) I. 

Felsővárosi Óvoda 

 Szamóca csoport Körte csoport Szőlő csoport 
A 

hét 

Dózsa Erika 

(KAT) 

Barnáné Szabó 

Márta 

(KAT) 

Muhel Kata Ésik Anita Mohutné Fenyvesi 

Erika 

Nagy Zoltánné 

H. 7
00

- 13
20 

= 6
20 

11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
3o

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
3o

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

K. 7
00

- 13
20 

= 6
20 

11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
30

-12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

-13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

Sz. 7
00

- 13
20 

= 6
20 

11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

Cs. 7
00

- 12
50 

= 5
50 

11
30 

– 17
20

 = 5
50 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

P. 7
00

- 12
50 

= 5
50 

11
30

– 17
20

 = 5
50 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

–13
20

=6
20 

11
00

–17
20

=6
20 

 29+1
40

óra (ebédidő) 29+1
40

óra (ebédidő 26+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 

B 

hét 

      

H. 11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
30

-13
50

 = 6
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
3o

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
3o

–13
20

=6
50 

K. 11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
30

-13
50

 = 6
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

-13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

-13
20

=6
50 

Sz. 11
30 

– 17
50 

= 6
20 

7
30

-13
50

 = 6
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

Cs. 12
00 

– 17
50 

= 5
50 

7
30

-13
20

 = 5
50 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

11
00

–17
50

=6
50 

6
30

–13
20

=6
50 

P 12
00 

– 17
50 

= 5
50 

7
30

-13
20

= 5
50 

11
00

–16
40

=5
40 

7
00

–13
20

=6
20 

11
00

–17
20

=6
20 

7
00

–13
20

=6
20 

 29+1
40

óra (ebédidő) 29+1
40

óra (ebédidő 26+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő) 
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Munkarend 2015/2016-es tanévre (óvodapedagógusok) II. 

Felsővárosi Óvoda 

 
 Alma csoport Szilva csoport  

A hét Sándorné Gyenizse  

Zsuzsa  

        

Halász Péterné 

tagint.vez. 

Lajkó Ágnes Paprikáné  

Kiss Andrea 

Szabóné Vér Éva 

fejlesztő 

 

H.            7
00 

– 13
50

= 6
50 

11
00

– 17
50

 = 5
50 

7
3o

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50  

K. 7
00 

– 13
50

= 6
50 

11
00 

– 17
50

 = 5
50 

7
30

-12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50  

Sz. 7
00 

– 13
50 

= 6
50 

11
00 

– 16
50

 = 4
50 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

7
30

–14
20

=6
50 

Cs. 7
00 

– 13
50 

= 6
50 

11
00 

– 16
50

 = 4
50 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
50

=6
50 

7
30

–14
20

=6
50 

P. 7
00 

– 13
20 

= 6
20 

10
20

- 14
40 

= 4
20 

7
30

–12
50

=5
40 

11
00

–17
20

=6
20 

7
30

–13
50

=6
20 

 32+1
40

 óra (ebédidő)
 

24+1
40

 óra (ebédidő) 26+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő)               19+1 óra (ebédidő) 

B hét      

H. 11
00

–17
50

=6
50 

8
00 

– 13
20 

= 5
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
3o

–13
20

=6
50  

K. 11
00

–17
50

=6
50 

8
00 

– 13
20 

= 5
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

-13
20

=6
50  

Sz. 11
00

–17
50

=6
50 

8
00 

– 13
20

= 5
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

7
30

–14
20

=6
50 

Cs. 11
00

–17
50

=6
50 

8
00 

– 13
20 

= 5
20 

11
00

–16
40

=5
40 

6
30

–13
20

=6
50 

7
30

–14
20

=6
50 

P 11
00

–17
20

=6
20 

8
00

 – 12
20

 = 4
20 

11
00

–16
40

=5
40 

7
00

–13
20

=6
20 

7
30

–13
50

=6
20 

 32+1
40

 óra (ebédidő) 24+1
40

 óra (ebédidő) 26+1
40

 óra (ebédidő) 32+1
40

 óra (ebédidő)               19+1 óra (ebédidő) 

 

Munkarend 2015/2016-ös tanévre (nevelést segítők,technikai dolgozók) 
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Vasút utcai Óvoda 
 

 Krammer Ottóné 

dajka 

Gyenizse Gabriella 

dajka 

Jójárt Mihályné 

dajka 

Kovács Melinda 

dajka 

Móga Béla 

udvaros 

 Hétfő 6 – 14
20

 = 8
20 

9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 10 = 4 

Kedd 9
40

 – 18 = 8
20 

6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 10 = 4 

Szerda 9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6-10=4 6 – 10 = 4 

Csütörtök 6 – 14
20

 = 8
20 

9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 10 = 4 

Péntek 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 10 = 4 

 40+1
40

óra
(ebédidő)

  40+1
40

óra
(ebédidő)

 40+1
40

óra
(ebédidő)

 20 óra 20 óra 

 

 

Munkarend 2015/2016-ös tanévre (nevelést segítők,technikai dolgozók) 
Felsővárosi Óvoda 

 

A hét Ács Zoltánné 

 

dajka 

Dudásné H. 

Andrea 

dajka 

Rogácsné 

Szécsényi Mónika 

dajka 

Ihász Noémi 

 

dajka 

Szabó Istvánné 

 

dajka 

Szilágyi Ildikó 

 

dajka 

Juhász Sándor 

 

udvaros 

H.  9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

K.  9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

Sz. 9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20
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Cs. 9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

P. 9
40

 – 18 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6-10=4 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

     40+1
40 (ebédidő)                      40+1

40 (ebédidő)                  20 óra 40+1
40 (ebédidő) 40+1

40 (ebédidő) 40+1
40 (ebédidő) 40+1

40 (ebédidő) 

B hét        

H.  6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 10-14
20

=4
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

K.  6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 10-14
20

=4
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

Sz. 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 10-14
20

=4
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

Cs. 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 10-14
20

=4
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

P. 6 – 14
20

 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 10-14
20

=4
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 9
40

 – 18 = 8
20

 6 – 14
20

 = 8
20

 

         40+1
40 (ebédidő)     40+1

40 (ebédidő)                  20+1
40

( ebédidő) 40+1
40 (ebédidő) 40+1

40 (ebédidő) 40+1
40 (ebédidő) 40+1

40 (ebédidő) 

 

 

 

Munkarend 2015/2016-ös tanévre 

Óvodatitkár                   Ped.assz.                          Ped. assz. 

 

 

 

Nagy Szilvia 

 

Almási Istvánné 

 

Kiri Erika 

Hétfő 7
30

 – 15
50

 = 8
20 

7
40

 – 16 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 

Kedd 7
30

 – 15
50

 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 

Szerda 7
30

 – 15
50

 = 8
20 

7
40

 – 16 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20
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Csütörtök 7
30

 – 15
50

 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 

Péntek 7
30

 – 15
50

 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 7
40

 – 16 = 8
20

 

 40 +1
40óra

(ebédidő) 40 +1
40óra

(ebédidő) 40 +1
40óra

(ebédidő) 

 



3. melléklet 

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA 

 ÉVES MUNKATERVE  

2015-2016 

 

Az intézmény OM azonosítója: 

202318 

Intézményvezető: 

Szeriné Ferencsik Yvette 

LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS 

 

Nevelőtestület nevében: 

 

Ifkovics Zoltánné 

 

Szülői szervezet nevében: 

 

Juhász Tímea 

A dokumentum érvényessége: 2015. szeptember 01 – 2016. augusztus 31. 

 

 

Ph 

 

 

 

 

 



 
KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA 
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INTÉZMÉNY ADATAI 

 

 

 

 

 

 

 
 ÉRTEKEZLETEK 

Időpont Téma Résztvevők Felelős Helyszín

Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika

Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika

Szeriné Ferencsik Yvette

Benedek Gréta

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

8 2016.03.17.18.19

Szemléletformálás, személyiség 

fejlesztés a dráma eszközével                                

(Szurmik Zoltán-drámapedagógus)

Nevelőtestület

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

Tanévzáró értekezlet

Nevelőtestület/délutános 

óvónők

Nevelőtestület

Nevelőtestület

Óvodai dajkák

Nevelőtestület

Tanévnyitó értekezlet

HACCP oktatás

Féléves nevelőtestületi értekezlet

MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLETEK

2

3

7

8

9

2015.09.02

2015.09.08

2016.01.21

2016.04….

2016.06.13

 Aktuális fealadatok megbeszélése 

1 2015.09.01  Aktuális fealadatok megbeszélése 
Nevelőtestület/delelőttös 

óvónők
Kuruc Vitézek tér 17.

2 2015.01.25 Aktuális feladatok megbeszélése Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

1 2015.09.03 Tanév rendjének megbeszélése Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

3 2015.06.15
Éves munka értékelése, nyári feladatok 

megbeszélése
Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

 

AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA 

CÍME 
Kiskunhalas, 6400 

Kuruc Vitézek tere 17 

ELÉRHETŐSÉGE 

TELEFONSZÁM/FAX   

MOBILSZÁM   

E-MAIL halasibobita@gmail.com 

INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeriné Ferencsik Yvette 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESEK 
  

  

ÓVODATITKÁR 

NEVE Fabó Márta 

FOGADÓ IDEJE 
7:30-15:30  

7:00-17:00 (ebéd befizetés alkalmával) 
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A Bajza utcai óvodában minden hónap elején megbeszélést tartunk az intézményvezető 

részvételével. 

Felelőse: Csapi Antalné  
 

 
AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA 

 

 

A szülői igényeket felmérve és figyelembe véve: 

 

Kuruc V. tér:                        Hétfőtől-csütörtökig         06.00-18.00-ig      péntek 06.30-17.30-

ig 

Szabó E. utca:      Hétfőtől-csütörtökig         06.00-18.00-ig      péntek 06.30-17.30-

ig 

 
DOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK 2014-2015 

 

 

 
 

Kuruc Bajza Összesen

Pedagógusok 29 6 35 35

Nevelőmunkát segítők 17 3 20

Óvodatitkár 1 1

Úszóoktató 1 1

Pedagógiai asszisztens 4 1 5

Technikai dolgozók 3,5 1 4,5

Karbantartó 1 1

Karbantartó 1 1

Karbantartó - festő 1 1

Udvaros 1 1

Gépjármű vezető 0,5 0,5

53,5 11 64,5 64,5

64,5

Ebből: 25

4,5
Ebből:

Összesen:

2016.okt.31.-i határozat szerinti státusz szám  
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Óvodapedagógus Dajka
Pedagógiai 

asszisztens
2X 3X 2X 3X

Oláh Istvánné Mester

Szikora Réka Gyakornok

Huczekné Törköly Tímea Mester

Ignáczné Csesznegi Katalin Gyakornok

Szemerédi Tünde Pedagógus I

Farkas - Ván Andrea Pedagógus I

Lengyel Erika Mester

Takács Ildikó Gyakornok

Halász Imréné Pedagógus I

Tóthné Kamara Ildikó Pedagógus I

Tímár Anita Pedagógus I

Benedek Gréta Gyakornok

Nagyné Verbászi Ágnes Pedagógus I

Péterné Raáb Beáta Pedagógus I

Ifkovics Zoltánné Pedagógus I

Font  -Bor Ildikó Pedagógus I

Szabó Gáborné Pedagógus I

Szilágyi Judit Pedagógus I

Varga Anita Pedagógus II

Varga Katakin Pedagógus II

Csorba Zsuzsanna Mester

Szőkéné Pataki Mária Pedagógus I

Zsigmond Márta Pedagógus I

Németh Zoltánné Pedagógus I

Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia Pedagógus I

Modok Zsanett Gyakornok

Blank Zita Pedagógus I

Komárominé Király Katalin Pedagógus I

Csapi Antalné Pedagógus I

Tatics Éva Pedagógus II

Farkas Balázsné Pedagógus I

Deli Zita Pedagógus I

Rékasiné Szalma Mariann Pedagógus I

Vincze Boglárka Pedagógus I

0 0 0 0

EM
EL

ET

0 0 0 0

2 2

620 062 2 2

261 16 3 283 6 3

20
15

 1
2.

31
-ig

 

2,
5 

év

Szikora Péterné

23

24 24

Sz
ám

ít
ot

t 

lé
ts

zá
m

Fejlesztó pedagógus

Gyógypedagógus

FÖ
LD

SZ
IN

T

2

Pillangó

Alma

Nagy Imréné

Bakó Piroska

3 Pitypang
Bozsákovics 

György Antalné

4 Napocska

18

Ésikné Kothencz 

Erika

Tóthné Vlasits 

Edit

BA
JZ

A
CSOPORTBAN DOLGOZÓK SNI/BTMN SNI/BTMN

CSOPORT

Lé
ts

zá
m

 

20
15

.0
9.

01

Sz
ám

ít
ot

t 

lé
ts

zá
m

Lé
ts

zá
m

 

20
15

.1
0.

01

1

5 Méhecske

6 Halacska

18

Tassiné Hegyesi 

Zita

Szakálné Vlasits 

Erika

Mazug Lajosné

Borka Andrásné                                      

Illés Mónika 

(óvodai dajka)

Pagács Zoltánné

18 2

18 1 19

22 22

20

22 1

7 Szív Benedek Károlyné 25 2 2 31

1 298 Csiga-Biga Németh Hilda 22 5

9 Nyuszi
Váradi - Balogh 

Anita
13 13 36

12 Manó Hirsch Csabáné 20 1

11 Cseresznye
Darányiné Pocsai 

Gabriella
19 2 21

2210 Margaréta

13 Katica Pajlovics Éva 20 20

3 Maci
Szőkéné Hunyadi 

Zsófia
20

2 Mókus
Szabón Hirsch 

Andea
20 20

221 Pillangó

20
15

 1
2.

31
 

ut
án

 2
,5

 é
v

20

Keresztesi 

Jánosné
22

21

Szűcs Józsefné 20 2
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PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELETI 

ELLENŐRZÉS 

 

BENEDEK GRÉTA
2016. évi kötelező Pedagógus I. minősítési 

eljárás gyakornokoknak
Pedagógus I.

CSAPI ANTALNÉ
2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási 

fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Pedagógus II.

FARKAS 

BALÁZSNÉ

2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási 

fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Pedagógus II.

SZEMERÉDI 

TÜNDE

2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási 

fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Pedagógus II.

VARGA ANITA

2016. évi kötelező, ideiglenesen Pedagógus 

II. besorolási fokozatba soroltak minősítési 

eljárása

Pedagógus II.

VARGA KATALIN

2016. évi kötelező, ideiglenesen Pedagógus 

II. besorolási fokozatba soroltak minősítési 

eljárása

Pedagógus II.

ZSIGMOND 

MÁRTA

2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási 

fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Pedagógus II.

FARKAS BALÁZSNÉ 

ZSIGMOND MÁRTA

A 2016. évi általános pedagógusminősítési tervbe bekerült pedagógusok listája

A 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) 

tervbe bekerült pedagógusok listája

A 2016. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) 

tervbe bekerült pedagógusok listája

TATICS ÉVA

VARGA KATALIN

VARGA KATALIN

CSAPI ANTALNÉ

SZEMERÉDI TÜNDE

 
MUNKARENDEK 

 
VEZETŐK 
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Intézményvezető 

Munkaideje  40 óra/hét, letöltése kötetlen. Kötelező óraszáma 8 óra 

Intézményvezető helyettesek: 

Munkaideje 40 óra/hét. Kötelező óraszáma 24 óra 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Munkaideje 
40 óra/hét, letöltése a csoportban kötelező óraszámának megfelelően, 

beosztás szerinti. 

Kötelező óraszámok 

Intézményvezető 8 óra/hét 

Intézményvezető helyettese 24 óra/hét 

óvodapedagógus 32 óra/hét 

heti 40 óra munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a törvényben meghatározott 

feladatok ellátására kell fordítani: 

Heti 4 óra (max. 30 nap/év) eseti helyettesítés elrendelhető 

egyéb alkalmazottak 40 óra/hét 

Munkaidő kedvezmények, amelyek a feladat terv szerinti ellátására vehetők igénybe 

Közalkalmazotti Tanács elnöke munkaidő 15%-a (27,12/hét) 

Közalkalmazotti Tanács tagja munkaidő 10%-a (28,48/hét) 

Munkaközi szünetek 

  

   

  

  

Fogadóórák 

Az intézmény vezetője 

Óvodában tartózkodása alatt folyamatosan fogadja a szülőket 

Csoportban dolgozó óvónők 

Naponta érkezéskor-távozáskor a sürgős dolgokról információváltás történik, egyeztetés után, igények szerint 

külön megbeszélésre, tájékoztatásra is sor kerül. 

Szülői értekezletek 

Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni. 

         a család és az óvoda együttműködésének fontossága

         az óvodai szokásrendszer gyors elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése)

         a Pedagógiai Program, házirend ismertetése

         a szülőket érintő minőségügyi feladatok

         óvodai hagyományok

         helyi hagyományok ápolása

         aktuális témák

         az adott csoportra vonatkozó speciális témák

Szülői értekezletek szervezése 

Csoportonkénti 

Felelős: csoportok óvónői Határidő: 20013. szeptember 21 

Féléves 

Felelős: csoportok óvónői  Határidő: 2014. január 30. 
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6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

8:30 13:00 10:30 16:00 8:30 13:00 10:30 16:00 8:30 13:00 10:30 16:00 8:00 12:00 11:00 15:00 Szakértő

Int. Vez. h.

7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:00 13:00 10:00 16:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

7:15 13:30 10:30 16:45 7:15 13:30 10:30 16:45 7:15 13:30 10:30 16:45 7:15 13:30 10:30 16:45

7:30 12:30 11:30 16:30 7:30 12:30 11:30 16:30 7:30 12:30 11:30 16:30 7:30 12:30 11:30 16:30 6:30 12:30 11:30 17:30

Kiskunhalas, 2015.09.01.

Óvodapedagógus munkarend 2015/2016.

Emelet

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

1 Nagyné Verbászi Ágnes 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

2 Péterné Raáb Beáta 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

3 Benedek Gréta 26:00:00 26 Gyakornok
5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 6:00:00

6:00:00

5 Halász Imréné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

4 Tímár Anita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

6:00:00

6 Tóthné Kamara Ildikó 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

4:30:00 4:30:00 4:30:00 4:00:00

8 Takács Ildikó 26:00:00 26 Gyakornok
5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00

7 Lengyel Erika SZAKÉRTŐI NAP 17:30:00 22

6:00:00

10 Farkas-Ván Andrea 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

9 Szemerédi Tünde 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

11 Huczekné Törköly Tímea SZAKÉRTŐI NAP 25:00:00 25 Szakértő
6:15:00 6:15:00 6:15:00 6:15:00

12 Ignáczné Csesznegi Katalin 26:00:00 26 Gyakornok
5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 6:00:00

14 Szikora Réka
7:30 12:30 7:30 12:30

8 Int. Vez.
2:00 2:00 2:00 2:00

13:00 11:00 13:00 11:00 13:00
8:00:0013 Szeriné Ferencsik Yvette

11:00 13:00
SZAKÉRTŐI NAP

11:00

Szeriné Ferencsik Yvette

Intézményvezető

25:00:00 25 Gyakornok
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00

7:30 12:30 7:30 12:30 7:30 12:30
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6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 7:00 13:00 11:00 17:00

7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:00 13:00 11:00 17:00

7:00 13:15 11:20 16:35 7:00 13:15 11:20 16:35 7:00 13:15 11:20 16:35 7:00 13:15 11:20 16:35

6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 7:20 13:20 11:20 17:35

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 10:00 16:00

7:30 13:00 11:00 16:30 7:30 13:00 11:00 16:30 7:30 13:00 11:00 16:30 7:30 13:00 11:00 16:30 7:00 12:00 11:00 16:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

7:10 14:00 10:00 16:50 7:10 14:00 10:00 16:50 7:10 14:00 10:00 16:50 7:10 14:00 10:00 16:50 7:00 13:00 10:00 16:00

7:30 12:00 12:00 16:30 7:30 12:00 12:00 16:30 7:30 12:00 12:00 16:30 7:30 12:00 12:00 16:30 7:00 12:00 11:00 15:00

Kiskunhalas, 2015.09.01. Szeriné Ferencsik Yvette

Intézményvezető

25 Szakértő
6:15 6:15 6:15 6:15

14:00 7:45 14:00 7:45 14:00
25:00:0015 Oláh Istvánné

7:45 14:00
SZAKÉRTŐI NAP

7:45

14 Ifkovics zoltánné 23:00:00 22
Int. Vez. 

Hely.4:30:00 4:30:00 4:30:00 4:30:00 5:00:00

13 Font - Bor Ildikó 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

12 Szilágyi Judit 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

11 Szabó Gáborné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

10 Varga Katalin 27:00:00 27
Köz.alk.  

T. elnök 5:30:00 5:30:00 5:30:00 5:30:00 5:00:00

33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

9 Varga Anita

Szakértő
6:15:00 6:15:00 6:15:00 6:15:00

8 Szőkéné Pataki Mária 33:20:00 32

6:00:00

7 Csorba Zsuzsanna SZAKÉRTŐI NAP 25:00:00 25

6:00:00

6 Modok Zsanett 26:00:00 26 Gyakornok
5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00

6:00:00

5
Csehó-Kovácsné Sáfrán 

Szilvia
33:20:00 32

6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

6:00:00

4 Német Zoltánné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

6:00:00

3 Zsigmond Márta 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

6:00:00

2 Komárominé Király Katalin 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

délután

1 Blank Zita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

Óvodapedagógus munkarend 2015/2016.

Földszint

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hét
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6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 13:50 10:00 17:50 6:00 13:50 10:00 17:50 6:00 13:40 10:00 17:40 6:00 13:40 10:00 17:40 6:00 13:40 10:00 17:40

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

8:20:00

8:20:00

15 Váradi-Balogh Anita 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

14 Tóthné Vlasits Edit 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

13 Pajlovics Éva 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

12 Szűcs Józsefné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

11 Szikora Péterné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

10 Németh Hilda 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

9 Hirsch Csabáné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

8 Grigorov Leila 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

7 Ésikné Kothencz Erika 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

6 Illés Mónika 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

4 Darányiné Pocsai Gabriella 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

3 Bozsákovics Antal Györgyné 38:40:00 37
Köz. Alk. 

T. tag7:50:00 7:50:00 7:40:00 7:40:00 7:40:00

2 Benedek Károlyné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

1 Bakó Piroska 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

Nevelő-oktató munát segítő munkarend 2015/2016.

Kuruc

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt
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6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

Kiskunhalas, 2015.09.01.

4:00 4:00 4:00 4:00 4:00

8:00 12:00 8:00 12:00
20:00:00 20

Szeriné Ferencsik Yvette

Intézményvezető

15 Csapi Antal (4 órás)
8:00 12:00 8:00 12:00 8:00 12:00

40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
4 Fabó Márta (Óvodatitkár)

7:30 15:50 7:30 15:50

3 Knesztl József 41:40:00

41:40:00

2 Vígh Lajos 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

8:20:00 8:20:00

délelőtt délután délelőtt délután

40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

1 Szikora Péter

délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

Technikai - munkarend 2014/2015.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hét

Órakedvez

mény 

jogcíme

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00

41:40:00 40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
4 Mazug Lajosné

7:30 15:50 7:30 15:50

41:40:00 40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
3 Borka Andrásné

7:30 15:50 7:30 15:50

15:50
41:40:00 40

8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

15:50 7:30 15:50 7:30 15:50 7:30

8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

2 Tassiné Hegyesi Zita
7:30 15:50 7:30

15:50 7:30 15:50
41:40:00 40

délután

1 Szakálné Vlasits Erika
7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50 7:30

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

Munkarend-Asszisztens

Kuruc

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hét
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7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 7:30 12:30 11:00 16:00 8:00 12:00 10:30 16:30

6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:30 12:30 10:00 16:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

Kiskunhalas, 2015.09.01.

Intézményvezető

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

1 Borka András

délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

Szeriné Ferencsik Yvette

Technikai - munkarend 2014/2015.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hét

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután

41:40:00 40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
1 Pagács Józsefné

7:30 15:50 7:30 15:50

délelőtt délután délelőtt délután

Pedagógiai asszisztens - munkarend 2014/2015.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hét

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délutándélelőtt délután

3 Keresztesi Jánosné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

2 Szőkéné Hunyadi Zsófia 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

délelőtt délután

1 Szabóné Hirsch Andrea 41:40:00 40

Kötelező 

óraszám/ 

hét

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

Nevelő-oktató munkát segítő - munkarend 2014/2015.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

6 Vincze Boglárka 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

5 Rékasiné Szalma Mariann 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

4 Deli Zita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

3 Farkas Balázsné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

2 Tatics Éva 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

1 Csapi Antalné 24:00:00 24 Tag Int. Vez.
5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 4:00:00

Óvodapedagógus munkarend 2015/2016.

Bajza

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  

munkaközi 

szünet

Kötelező 

óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez

mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt



 

 

 

NEVELÉSI NÉLKÜLI NAPOK 

 
2016. március 5. (szombat) 

2016. március 17,18 (csütörtök, péntek) Személyiségfejlesztés a dráma eszközeivel tréning a 

nevelőtestület részére 

2016. június hónapban 2 nap (csütörtök, péntek) szakmai kirándulás 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJÁN A NEVELÉSI ÉV 

KIEMELT FELADATAI  
 

A feladat, 

tevékenység  

megnevezése  

Reflexiók 

 

Az Intézmény 

dokumentumainak 

felülvizsgálata, a 

törvényi 

változásokhoz 

igazítva 

 

 

 A Pedagógiai Programunk újbóli felülvizsgálatára a második 
félévtől kerül sor az intézményi ellenőrzések és minősítések 
tükrében, mely néhány helyen tényszerűbb, pontosabb 
megfogalmazást tesz szükségessé. 

 

 Dolgozók személyi anyagának ellenőrzése, esetleges 
hiányosságok kiszűrése, aktualizálása 

 felvételi mulasztási naplók 

 Munkaidő nyilvántartások 

Az új csoportnapló 

beválásának 

vizsgálata 

 

 

 A naplón kisebb változtatásokat végeztünk. 

 

 Továbbra is távlati célunkként szerepel jó gyakorlat létrehozása, 
melynek témája a csoportnapló lenne. 

 



 

 

Differenciált 

nevelés, fejlesztés 

 A csoportnaplóban külön részként szerepel a tehetséggondozás 
és felzárkóztatás.  

 

 A fejlesztendő gyermekeknek fejlesztési tervvel segítjük a 
fejlesztését. 

SNI-s gyermekek 

integrálása 

 

 Jelenleg 16 fő SNI-s gyermek jár az intézményünkben az ő 
integrált fejlesztésüket továbbra is felvállaljuk, addig még a 
gyógypedagógiai ellátást a megfelelő óraszámba el tudjuk látni.  
Az idei tanévben új kolleganő vette át a gyógypedagógiai ellátást.   
2 gyermek (ikerpár) autista specifikus fejlesztést igényel, az ő 
ellátásukat a Kiskőrösi EGYMI-n keresztül szeretnénk 
megvalósítani, ennek érdekében felvettük velük a kapcsolatot. Az 
ügyintézés folyamatban van. ( A gyermekek fejlesztése heti 5 órát 
igényel, melyet nem tudunk intézményen belül ellátni, a speciális 
fejlesztés miatt, ezért külső szakember segítségét kérjük. Ennek 
finanszírozása nagy terhet ró a költségvetésünkre.) 

 

Feladat: 

 

 Szakértői vélemények beszerzése. 

 Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése. 

 Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. 

 Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus). 
 

 

 Az óvónők elfogadják őket és részt vesznek a fejlesztésükben a 
gyógypedagógusok segítségével. Nagy segítséget jelent a 
pedagógiai asszisztensek jelenléte. 

 

Tehetség, képesség 

kibontakoztatását 

segítő 

tevékenységek, 

módszerek 

 

 Regisztrált tehetségpont cím elnyerése: „Magonc Tanoda 
Tehetségpont” 

 Tehetségműhelyek vezetése: Szemerédi Tünde (ebben a 
tanévben szakvizsgázik tehetségfejlesztésből) 

 Műhelyeink:  
- Csiribiri (művészeti – műhelyvezetők: Nagyné 

Verbászi Ágnes, Blank Zita) 



 

 

- Észkerék (logika – műhelyvezetők: Szemerédi 
Tünde, Varga Katalin) 

- Vackoló (dráma – műhelyvezető: Benedek Gréta) 
- Fészkelő (dráma – műhelyvezető: Csorba 

Zsuzsanna) 

 A művészeti tevékenységekben történő tehetséggondozás már 
három csoportban megvalósul, ahol a művészeti program szerint 
dolgoznak a kolleganők. (katica és méhecske, napocska csoport)  

Gyermekvédelmi 

tevékenységek 

 

 Gyermekvédelmi felelősök részvétele a Gyermekjóléti szolgálat 
által szervezett értekezleteken való részvétel, beszámolók 
elkészítése. 

 

 Feladatuk a rendszerbe kerülők összegyűjtése, adminisztrálása, 
kapcsolattartás a családsegítővel, Szociális osztállyal, stb. 

 

 

Kapcsolattartás a 

szülőkkel, szakmai 

szervezetekkel, 

segítő 

munkatársakkal 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi 
óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői értekezletek, 
fogadó órák, családi nap és nyílt nap keretében történik meg.  

Az óvodában 

szervezett 

hagyományos 

programok, 

ünnepélyek 

 

 Hagyományos ünnepek:  

 

- Aprók vására 
- Almaszüret 
-  Autómentes nap (városi szervezésben) 
- Márton nap (Magyar népszokás)) 
- Mikulás  
- Lucázás 
- Advent - Karácsonyvárás  
- Farsang - kisze égetés 
- Újévi köszöntők, népszokások 
- Március 15.  
- Június 4 
- Húsvét  
- Anyák napja  
- Nagycsoportosok búcsúja (testvércsoportok között) 



 

 

- Környezeti nap 
- Rajzkiállítás 

 

 

 Az ünnepek szervezése a néphagyományőrző munkaközösség 
éves tervében meghatározott módon zajlanak 

 

Az óvoda 

belsőellenőrzése, 

egyéb szervek 

ellenőrzései 

 

 Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A 
pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok 
gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, 
szakmai munka javítása. 
 

 Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. 
Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, Fejlesztési tervek vezetése 
a pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelel-e. 

 

 A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak 
megfelelő - e, naprakész – e. 

 

 A látottakról feljegyzés készült, melyek a csoport naplókban 
megtalálhatóak.  

 

 Kiemelt feladat a néphagyományőrzés területén megvalósuló 
tevékenységek, a Pedagógiai Programmal összefüggő külső 
jellegben is magnyilvánuló dekoráció.  

 A belső ellenőrzési csoport feladatai kiemelt feladatként jelenik 
meg ebben az évben. 

 

Gazdasági ellenőrzések:  

 

 költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata  

 helység leltárok napra kész vezetése  

 gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is 
megtalálható szakmai anyagok használata)  



 

 

 

Tanügy-igazgatási ellenőrzések:  

 Az ellenőrzések az alábbi területeken történnek:  

 tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, 
kedvezményezettek nyomon követése, oktatási azonosító 
számok igénylése a gyermekeknek. TAJ számok megléte 

 KIR rendszerbe adatszolgáltatás 

 Lakcímkártya adatainak nyilvántartása 

 

Munkaügyi ellenőrzések 

 

 Az önkormányzat belső ellenőrzési munkaterve alapján, mely a 
munkaterükben szerepel.  Előzetes értesítés alapján történik 

 

A szülői (munka) 

közösséggel való 

együttműködés 

 

 A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk 
véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányul. 

 Az óvodai nyílt rendezvényeken lehetőséget biztosítunk a 
részvételre.   

 

Gazdálkodási 

feladatok 

 

 A védőruha vásárlását a költségvetés tartalmazza. Feladatunk a 
védőruha használatának az ellenőrzése, különös tekintettel a 
nevelést-oktatást segítők körében. 

 

 Az udvari játékeszközök, az időjárásnak és az időnek már nem 
állnak ellen. A tanévben több játékeszközt meg kell szüntetni a 
baleset elkerülése miatt. A játékeszközöknek a pótlása a 2016-ös 
gazdálkodási év feladata lesz továbbra is. 

 

 Az elhasználódott bútorok cseréje helyett azoknak a festésével 
tudjuk felújítani a bútorzatot.  

 Tálaló kocsik cseréje a földszinten 2 csoportnál és a Bajza utcai 
telephelyen 3 csoportnál (balesetveszély elkerülése miatt) 



 

 

Munkaüggyel 

kapcsolatos 

feladatok 

 

 1 fő gyakornok minősítő eljárásba való részvétele, ennek segítése 
a mentoruk bevonásával (Huczekné Törköly Tímea) 

 2 fő gyakornok mellé mentor rendelése (Szikora Réka - Oláh 
Istvánné, Takács Ildikó – Lengyel Erika) 

 A gyakornokok munkatervét a gyakornoki szabályzat tartalmazza 

Dajka munkakörben 

dolgozók 

feladatellátása 

A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: 

 Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben 

 Tálalás, az étkezés segítése 

 Higiéniai szabályok betartásos betartása 

 Kapcsolat az óvónőkkel 

 Kapcsolat a gyermekekkel 

 Munkaidő pontos betartása 

 Gyermekszerető magatartás 

 környezetvédő magatartás 

 dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek 
megismerése. 

 Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek (párhuzamos 
csoportban történő) 

 feladatvégzés, helyettesítés esetén az ellátás) minősége. 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK 



 

 

Hagyományőrző Környezeti
Fejlesztő-

pedagógiai 

Óvoda újság 

szerkesztő
Minőségfejlesztő Tehetséggondozás

Halász Imréné
Huczekné Törköly 

Tímea
Oláh Istvánné

Csehó-Kovács 

Sáfrán Szilvia
Lengyel Erika Szemerédi Tünde

1 Benedek Gréta tag tag tag 3

2 Blank Zita tag tag 2

3 Csapi Antalné tag tag 2

4 Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia tag tag 2

5 Csorba Zsuzsanna tag tag tag 3

6 Deli Zita tag 1

7 Farkas Balázsné tag tag tag 3

8 Farkas- Ván Andrea tag 1

9 Font Bor Ildikó tag 1

10 Halász Imréné tag 1

11 Huczekné Törköly Timea tag 1

12 Ifkovics Zoltánné tag 1

13 Ignáczné Csesznegi Katalin tag 1

14 Komárominé Király Katalin tag 1

15 Lengyel Erika tag tag 2

16 Modok Zsanett tag tag 2

17 Nagyné Verbászi Ágnes tag tag tag 3

18 Németh Zoltánné tag tag 2

19 Oláh Istvánné tag 1

20 Patocskainé Brandt Krisztina -FIZ.N. 0

21 Péterné Raáb Beáta tag 1

22 Rékasiné Szalma Mariann tag tag 2

23 Szabó Gáborné tag tag 2

24 Szemerédi Tünde tag tag 2

25 Szeriné Ferencsik Yvette tag tag tag tag 4

26 Szikora Réka tag 1

27 Szilágyi Judit tag 1

28 Szőkéné Pataki Mária tag 1

29 Takács Ildikó tag 1

30 Tatics Éva tag 1

31 Tátrainé Lázár Lívia - GYES tag 1

32 Tímár Anita tag 1

33 Tóthné Kamara Ildikó tag 1

34 Varga Anita tag tag 2

35 Varga Katalin tag tag tag 3

36 Vincze Boglárka 0

37 Zsigmond Márta tag tag tag 3

10 13 13 9 6 9 60

60

Munkaközösség vezető:

Összes tagok létszáma:

2015/2016
MUNKAKÖZÖSSÉGEK
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Hagyományőrző Környezeti Fejlesztőpedagógiai Újság a neten Minőségfejlesztő Tehetséggondozó

Halász Imréné Huczekné Törköly Tímea Oláh Istvánné Csehó-Kovács Sáfrán Szilvia Lengyel Erika Szemerédi Tünde

1 Benedek Gréta Blank Zita Csorba Zsuzsanna Csehó-Kovácsné Sáfrán SzilviaBenedek Gréta Benedek Gréta

2 Csapi Antalné Csapi Antalné Font - Bor Ildikó Csorba Zsuzsanna Farkas Balázsné Blank Zita

3 Farkas Balázsné Csehó-Kovácsné Sáfrán SzilviaIfkovics Zoltánné Deli Zita Lengyel Erika Csorba Zsuzsanna

4 Halász Imréné Farkas- Ván Andrea Németh Zoltánné Modok Zsanett Szemerédi Tünde Lengyel Erika

5 Ignáczné Csesznegi Katalin Huczekné Törköly Tímea Oláh Istvánné Rékasiné Szalma Mariann Szeriné Ferencsik Yvette Nagyné Verbászi Ágnes

6 Szabó Gáborné Komárominé Király Katalin Szabó Gáborné Szőkéné Pataki Mária Varga Katalin Szemerédi Tünde

7 Szeriné Ferencsik Yvette Modok Zsanett Szeriné Ferencsik Yvette Zsigmond Márta Szeriné Ferencsik Yvette

8 Tímár Anita Nagyné Verbászi Ágnes Szikora Réka Farkas Balázsné Takács Ildikó

9 Tóthné Kamara Ildikó Németh Zoltánné Szilágyi Judit Tatics Éva Varga Katalin

10 Zsigmond Márta Péterné Raáb Beáta Szőkéné Pataki Mária

11 Rékasiné Szalma Mariann Varga Anita

12 Tátrainé Lázár Lívia - GYES Varga Katalin

13 Varga Anita Zsigmond Márta

14

10 13 13 9 6 9

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

60  

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
 

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG ELNÖKE: Juhász Tímea – pitypang csoport 



 

 

Csoport
Szülői 

értekezlet
SZMK névsor

Tóth Gabriella

Tánczos Szilvia

Kovács Magdolna

Tislér Gabriella

Bálint Tímea, Sike Mónika

Szűcs Éva

Pető Mariann

Nagy Anikó

Papp Beáta

Borbényi Nelli

Makai Krisztina

Heibl Henrietta

Nógrádi Tímea

Kárpáti Krisztina

Tóth Mónika

Illés Mónika

Judákné Gáspár Tímea

Zsótér -Vlasits Andrea

Szarvasné File Mariann

Seres Petra

Juhász Tímea

Törökné Nagyapáti Beáta

Czibolyáné Széll Adrienn

Szabóné Frank Erika

Acsai-Vargáné Borbás Mónika

Tánczos Melinda

Oláh Ildikó

Pálfiné Keszthelyi Tímea

Bereczkiné Böröczi Krisztina

Kelemen Viktória

Vecsernyésné Mityók Éva

Acsainé Szabadi Anita

1 Szív 2015.09.16

2 Csiga-biga 2015.09.14

3 Nyuszi 2015.10.06

4 Margaréta 2015.10.21

5. Cseresznye 2015.09.14

6. Manó 2015.09.15

7. Katica 2015.09.16

8. Halacska 2015.09.10

9. Méhecske 2015.09.10

10. Napocska 2015.09.15

13 Pillangó 2015.09.15

11. Pitypang 2015.09.10

12. Alma 2015.09.09

1 Maci 2015.09.10

2 Mókus 2015.09.09

KURUC

BAJZA

3 Pillangó 2015.09.16
 

 

 

 

NYÍLT NAPOK 
 

Minden csoportban ősszel, vagy tavasszal, a szülők kérését és igényeit figyelembe véve. 

 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK 
 

Vezeti: Oláh Istvánné    Fejlesztőpedagógus 



 

 

 Szikora Réka    Gyógypedagógus 

  

 

LOGOPÉDIAI FOGLAKOZÁSOK 
 

Vezeti: Nyilasné Balogh Katalin   Logopédus 

(Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye) 

  

ÚSZÁS A NAGYCSOPORTOKBAN 

 
Vezeti: Grigorov Leila    Szakedző 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. Néphagyományőrző munkaközösség munkaterve 

2. Környezeti munkaközösség munkaterve 

3. Fejlesztőpedagógiai munkaközösség munkaterve 

4. Újság a neten munkaközösség munkaterve 

5. Minőségbiztosítási munkaközösség munkaterve 

6. Tehetséggondozói munkaterv 

7. Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve (2015.09.08.) 

8. Nevelőtestületi értekezlet jelenléti ív (2015.09.08.) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Halász Imréné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néphagyományápoló munkaközösség éves terve 

2015-2016. 
 

 

 

1. Gyűjtjük az őszi termékeket csoportonként (a dekorációhoz) 

(kukorica, kukoricaszár, piros paprika, tökfélék, galagonya, kökény, napraforgó,..) 

 

2. Megtartjuk az „Aprók vásárát és táncát” (hagyományőrző ruhában) 

Időpont: 2015. szeptember 30. (szerda)  

Felelősök: Halász Imréné    - zene 

 Benedek Gréta   - dekoráció 

 Ignáczné Csesznegi Katalin  - dekoráció 



 

 

 Csorba Zsuzsanna   - TV értesítése 

 Videó készítés 

 

Az alma csoportosok két nap körbejárják az óvodát és „kidobolják, hogy közhírré 

tétetik az Aprók vására és tánca két nap múlva kezdődik.” 

Felelős: Szemerédi Tünde 

 

 

3. Gyűjtjük a népi tárgyakat csoportonként óvodánk dekorálásához 

(kiírjuk a faliújságra, elmondjuk a szülői értekezleten) 

 

 

4. Márton napi lakomát és mulatságot tartunk 

Időpont: 2015. november 11. 17.00 

Felelősök: Halász Imréné – zene, emelet 1. (konyha értesítése) 

 Ignáczné Csesznegi Katalin – dekoráció emelet 2. 

 Szabó Gáborné  – dekoráció földszint 

 Zsigmond Márta  – dekoráció földszint 

 Csorba Zsuzsanna  – TV értesítése 

 Videó készítés 

 

 

5. Mikulás napján bábjátékot és dramatikus játékot adunk elő a gyerekeknek 

Időpont: 2015. december 4. (péntek) 

Felelősök: Alma csoport óvónői (emelet – bábjáték) 

 Manó csoport óvónői (földszint dramatikus játék) 

 

 

6. Idén is két alkalommal körbejárjuk az óvodát, megnézzük, hogyan dekoráljátok a 

csoportszobát, folyosót – megjelenik-e a néphagyományőrzés.  

Felelős: Tóthné Kamara Ildikó 

  Zsigmond Márta 

      Folytatjuk az óvoda dekorálását 

Felelős:  Nagyné Verbászi Ágnes – emelet 1. (kemence környékének felújítása) 

  Benedek Gréta 

  Halász Imréné 

  Ignáczné Csesznegi Katalin - emelet 2. 

  Takács Ildikó 

  Szemerédi Tünde 

    Zsigmond Márta – földszint 

  Blank Zita 

  Bor Ildikó 

  Modok Zsanett 

 

 

7. Luca napon a halacska csoportosok „kotyolnak” két előadásban, a tornaszobában. 

10.00 és fél 11.00 

Időpont: 2015. december 11. (péntek) 

Felelős: Nagyné Verbászi Ágnes 



 

 

 

 

8. Adventi vásár 

Felelős: Halász Imréné 

 

 

9. Karácsonykor betlehemes játékot adunk elő két előadásban, a tornaszobában. (az 

óvónők a szereplők) 

Felelős: Benedek Gréta 

 

 

10. Az óvoda konyháján készítjük el a karácsonyi mézes kalácsot. 

 

 

11. A „kisze-bábot” a pitypang csoport viszi körbe az óvodában. 

Felelős: Lengyel Erika  

  Takács Ildikó 

Időpont: 2016. február 

 

 

12. Farsangkor a Filmszínházban előadják a csoportok a farsangi népszokásokat három 

előadásban. 

 

 

13. Folytatódik szövésből a műhelymunka. 

Felelős: Zsigmond Márta 

 

 

14. Húsvétkor csoportonként készülnek az írott tojások. 

 

 

15. Rajzkiállítást tartunk. Címe: „Halasi csipke” 

Időpont:  2016. május 

Felelősök: Csorba Zsuzsanna 

 Szabó Gáborné 

 Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 

 

16. A nagycsoportosokat egyénileg búcsúztatjuk el.  

      A kirándulásokat egyénileg szervezzük meg. 

 

 

17. Megtartjuk a hagyományos szülők-nevelők bálját. 

 

 

 

 

 



 

 

2015. 09.01                                                                                              

______________________ 

                                                                                                                              Halász 

Imréné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KÖRNYEZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

Készítette: Huczekné Törköly Tímea 
 

 

A környezeti nevelés munkaközösségének 2015/2016. évi munkaterve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Készítette: Huczekné Törköly Tímea 

                                                                            Munkaközösség vezető 

 

A munkaközösség tagjai: 

 Blank Zita 

 Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Csapi Antalné 

 Farkas Ván Andrea 

 Huczekné Törköly Tímea 

 Komárominé Király Katalin 



 

 

 Modok Zsanett 

 Nagyné Verbászi Ágnes 

 Németh Zoltánné 

 Péterné Raáb Beáta 

 Rékasiné Szalma Mariann 

 Tímár Anita 

 Vincze Boglárka 

 

2015/2016.ÉVI MUNKATERV: 

Tevékenységeink: 
1. Őszi betakarítási munkák megszervezése.  

Kuruc: Szőlőszüret Felelős: Németh Zoltánné    

Bajza: Almaszüret.  Felelős: Vincze Boglárka  

2. Őszi falevelek összegyűjtése, komposztálása.  

Felelős: nagycsoportos óvónők 

3. Részvétel a 2015.09.20-án megszervezett városi Autómentes Nap 

megszervezésében, lebonyolításában.  

   Felelős:  

 Modok Zsanett és Némethné  Angéla (Kismotor) 

 Farkas- Ván Andrea és Nagyné Verbászi Ágnes (Talpas tanösvény ) 

 

4. Kirándulások szervezése óvodásainknak. 

   Okt. 4. Állatok Napja 

   Ápr. 22.Föld Napja 

   Máj. 10. A Madarak és Fák Napja 

Felelős: az adott csoport óvónői 

5. Egészséges életmód nap megszervezése, lebonyolítása. 

A program címe: „Örökmozgó” Sportágválasztó program 

A program tervezett időpontja2015.05.21. 

 Felelős: Huczekné Törköly Tímea 

6. Lakóhelyünk nevezetességei, illetve nemzeti jelképeink megismertetése 

óvodásainkkal. 

   Felelős: nagycsoportos óvónők 

7. Kapcsolattartás a Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők munkatársaival. Látogatás az 

intézményekben.  

Elektromos autók kipróbálása a Rendőrség szakembereinek segítségével. 

Felelős: Nagyné Verbászi Ágnes és Farkas-Ván Andrea 

8. Kapcsolattartás a városunkban működő Zöld Közösségért Környezetvédelmi 

Egyesülettel és a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesülettel. Közös programok 

szervezése. 

Felelős: Csapi Antalné 

 

9. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőjével. Úszásoktatás, külön torna 

megszervezése mindkét tagintézményben. 

Felelős: Raáb Beáta (úszás) és Komárominé Király Katalin (különtorna) 

10. Szelektív hulladékgyűjtés folyamatos biztosítása. 



 

 

Felelős:  

Kuruc:Raáb Beáta 

Bajza:Csapi Antalné 

11. Zöldítő –zöld hírek, tudnivalók, gyermekmunkák falának összeállítása 

évszakonként. 

Felelősök (Kuruc V. Tere): 

   Ősz: Blank Zita 

   Tél: Tímár Anita 

   Tavasz: Modok Zsanett 

Felelősök (Bajza utca) 

    Rékasiné Sz. Mariann és Csapi Antalné 

 

12. Környezetvédelmi illetve egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos pályázatok 

figyelése, elkészítése, megvalósítása. 

Felelős: Huczekné T. Tímea 

13. Zöldike Tanösvény működtetése 

Felelősök udvarrészenként: 

Kuruc Vitézek tere: 

 Kiscsoportos udvarrész: Modok Zsanett és Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Középsős udvarrész: Némethné Bécs Angéla 

 Nagy udvarrész:Német udvarrész: Farkas- Ván Andrea 

 

Kiemelt projekt: 

Egészségünkre! Projekt 
A projekt címe: „Egészségünkre!” 

A projekt fajtája: Intézményszintű 

A projekt írója : Huczekné Törköly Tímea 

A projekt megvalósítója: Környezeti nevelés munkaközösségének tagjai 

A projekt helyszíne:  

 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kuruc Vitézek téri székhelye 

 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 

A projekt felelősei: 

 Kuruc Vitézek tere: Huczekné Törköly Tímea 

 Bajza utca: Csapi Antalné 

 

A projekt célja:  

 A gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, figyelmük ráirányítása az 

egészséges életmód alapvető szabályaira 

 Óvodásaink és szüleik tudatosságának megerősítése, a témához kapcsolódó legfrissebb 

információk szolgáltatása 

 

A projekt előzménye: 

 Kapcsolatfelvétel a kiskunhalasi Egészség Fejlesztési Intézettel 

 Kapcsolatfelvétel a kiskunhalasi Védőnői hálózattal 

A projekt tervezett programjai: 

 Moss kezet! Kézmosás világnapja  



 

 

Időpont: 2015.10.15.  

Projekt fajtája: csoportszintű 

Felelős: Némethné Bécs Angéla 

 

 Moss fogat!  Szájápolás világnapja 

Időpont: 2016.03.20.  

Projekt fajtája: 3 csoportonként 

Felelős: Raáb Beáta 

 Szedj össze! Takarítási világnap látogatás a Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyén 

Időpont: 2015.10. (szervezés alatt) 

Projekt fajtája: csoportszintű (csak nagycsoportosoknak) 

Felelős: Raáb Beáta és Némethné Bécs Angéla 

 Ültess növényeket! Föld napja április 22. 

Időpont: 2016.04.22. 

Projekt fajtája: intézményszintű 

Felelős: Komárominé Király Katalin 

 „Örökmozgó” Sportágválasztó program 

Időpont: 2016.05.21. 

Projekt fajtája: intézményszintű 

Felelős: Szemerédi Tünde és Huczekné Törköly Tímea 

 

Kiskunhalas, 2015.09.03. 

_________________________________   

                                                                                           Huczekné Törköly Tímea 

                                                                                     Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Oláh Istvánné 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVES TERV 

2015-2016 

 

 
 

 
 

 

 

Jóváhagyta:                                                                                         Készítette: 

 

 

……………………………………………………                                       

……………………………………………………… 

       Szeriné Ferencsik Yvette                                                                    Oláh Istvánné 

                  Igazgató                                                                              Munkaközösség vezető 

 

 

 

A Fejlesztőpedagógiai munkaközösség tevékenysége a 2015 – 1016-os nevelési évben a 

már kialakult eljárás szerint működik. 

 

A Fejlesztőpedagógiai munkaközösség tagjai: 

Oláh Istvánné – munkaközösségi vezető, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, köznevelési 

szakértő 

Szikora Réka – gyógypedagógus 

Szeriné Ferencsik Yvette – Igazgató, óvodapedagógus, köznevelési szakértő 

Ifkovics Zoltánné – óvodapedagógus, óvoda vezető helyettes 



 

 

Font Bor Ildikó – óvodapedagógus, gyógypedagógus 

Varga Katalin – óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 

Varga Anita – óvodapedagógus, beszédfejlesztő pedagógus 

Zsigmond Márta – óvodapedagógus 

Csorba Zsuzsanna – óvodapedagógus, dráma tanár 

Németh Zoltánné – óvodapedagógus 

Szabó Gáborné - óvodapedagógus 

Szőkéné Pataki Mária – óvodapedagógus 

Szilágyi Judit - óvodapedagógus 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának egyik fontos eleme az esélyteremtés 

pedagógiai eszközeinek differenciálódása, finomítása. Olyan szemléletbeli változások, 

amelyek a gyakorlatban is megvalósíthatók; egy részről a befogadás, integráció, differenciálás 

elemeinek figyelembe vételével, más részről a mérésre, értékelésre, mint: megfigyelés, 

megismerés, tervezés, fejlesztés, nyomon követésre vonatkozóan. 

A Fejlesztőpedagógiai munkaközösség mindenkor aktuális Pedagógiai Programunkban és az 

SZMSZ-ben meghatározottak szerint TEAM munkában folytatja tevékenységét, gondoskodik 

a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő munkájának szakmai segítéséről. 

 

A munkaközösség két fő területe: 

1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

a. óvodai csoportban történő differenciált egyéni fejlesztés / a csoport 

óvodapedagógusai végzik a napi tevékenységek során, figyelembe véve a gyermek 

egyéni fejlesztési tervét, amelyet a gyógypedagógus készít el / 

b. pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs fejlesztő foglalkoztatás / 

gyógypedagógus feladata – igény szerint a gyermeket csoportból kiemelve, vagy 

a csoportban történik / 

2. Részképesség-zavarral küzdő gyermekek egyéni fejlesztése 

a. óvodai csoportban történő differenciált egyéni fejlesztés / a csoport 

óvodapedagógusai végzik a napi tevékenységek során, figyelembe véve a gyermek 

egyéni fejlesztési tervét, melyet a fejlesztőpedagógus készít el / 

b. BTMN, és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermekek egyéni fejlesztése 

fejlesztőpedagógus feladata – igény szerint a gyermeket csoportból kiemelve, 

vagy a csoportban történik / 

 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése legoptimálisabban a velük foglalkozó 

szakemberek; óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekorvos, 

esetleg családvédelmi felelős összevont csoportmunkájával valósítható meg. 

Óvodánkban ezt a feladatot Szikora Réka gyógypedagógus koordinálja. 

Feladatok az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez: 

- a Szakértői Bizottság véleményében foglaltak kiegészítése megfigyelésekkel, a 

szükséges mérésekkel / állapot és mozgás vizsgálat / 

- a fejlesztés fő irányának meghatározása 

- az egyéni fejlesztési terv elkészítése 

- az előírt pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások tervezése, 

szervezése, megvalósítása 

- a meghatározott dokumentáció vezetése 



 

 

- csoportvezető óvodapedagógusok fejlesztő/nevelő munkájának segítése tanácsadással 

az SNI-s gyermekekkel történő differenciálás lehetőségei, és az egyéni bánásmód 

tekintetében 

- konzultációk szülőkkel; tájékoztatásuk a gyermek aktuális fejlettségéről, az 

együttműködés elősegítése 

- kapcsolattartás a bajai TKV – SZRB-al, kontrollvizsgálatok kérése a határidőknek 

megfelelően 

A gyógypedagógus és a csoportvezető óvodapedagógusok kölcsönösen segítik egymás 

munkáját az SNI-s gyermek fejlesztési terve alapján. 

BTMN-s és egyéb részképesség-zavarral küzdő gyermekek egyéni 

fejlesztése 
A részképességek azok az alapvető képességek, amelyek segítségével a magasabb rendű 

pszichés funkciókat differenciáltan ki tudjuk alakítani. Ezek képezik az olvasás, írás, 

számolás, és az adaptív viselkedés alapját. A részképesség-gyengeségek az alapfunkciók 

rendellenes működésével tanulási és magatartási zavarokat okozhatnak. 

A részképesség-zavarok már óvodás korban felismerhetők, ezért nagy jelentősége van a 

szakszerű diagnózisnak, és az erre épülő fejlesztés minél korábbi megkezdésének. A fejlesztés 

mindig az érési folyamathoz igazított támasznyújtás, az életkornak megfelelő tevékenységi 

formák aktivizálásával. 

Célja, az éppen fejlődő pszichés struktúrák kibontakoztatásának és begyakorlásának 

asegítése a megfelelő szociális és tárgyi feltételek biztosításával. 

Az óvodai nevelés folyamatában prevenciós és korrekciós fejlesztést alkalmazunk. 

A preventív fejlesztés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat, a gyermek fejlődési 

sajátosságaira való tudatos odafigyelést, támogatást jelenti az óvodába lépéstől kezdődően. 

A korrekció azoknak a gyermekeknek szól, akiknek valamilyen területen zavar állt be a 

fejlődésükben. Abból indul ki, amit tud a gyermek.  

Célja, hogy csökkentse azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés vagy egyéb 

okok miatt keletkeztek. Továbbá, hogy megelőzze a viselkedés zavarokat, és a konfliktusok 

nyomán kialakuló esetleges neurotikus tüneteket. Többnyire a még egy évig óvodában 

maradó gyermekeknél alkalmazzuk. 

 

A gyermekek fejlesztése az egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

 A fejlesztési terv a gyermekre szabott, feltárt hiányosságaira épített képességfejlesztési terv, 

melynek megvalósításával a képességfejlesztés és az ismeretnyújtás egysége valósul meg. 

 

A súlyos részképesség zavarral küzdő gyermekek egyéni-, elsősorban korrekciós fejlesztését 

óvodánkban Oláh Istvánné fejlesztőpedagógus végzi, az óvodapedagógusok tevékenységét 

kiegészítve, azzal összhangban. 

 

Feladatok a részképesség-zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez: 

- konzultálás a csoportvezető óvodapedagógusokkal; Difer, és a Fejlettségkövető 

eredmények megbeszélése, a gyermek óvodai életének elemzése  

- ismerkedés a gyermekekkel az adott csoportokban, tevékenységük, viselkedésük 

megfigyelése a közösségben 

- a szükséges kiegészítő felmérések elvégzése / Sindelar 1, Edfeldt, Figyelem teszt, 

DPT, Frostig, GMP, mozgásállapot felmérés 

- a gyermekek fejlettségi szintjének elemzése, a fejlesztés további mutatóinak feltárása 

- egyéni fejlesztő program kidolgozása / időtartam: három hónap, min. 10 foglalkozás / 

- folyamatos konzultálás az óvodapedagógusokkal, szülőkkel 

- az iskolai életre való alkalmasság elbírálása a tapasztalatok figyelembe vételével 



 

 

- szükség esetén pedagógiai szakszolgálatok segítésének igénybe vétele, új-, és 

kontrollvizsgálatok kérése 

- részvétel szülői értekezleten / igény szerint / 

- az egyéni fejlesztés, konzultálás dokumentálása 

Módszerek az egyéni fejlesztésekhez: 

- az egyéni fejlesztésben a gyermekek fejlettségének megfelelő játékos 

tevékenységeknek kiemelt szerepe van 

- a foglakozások egyéni és kiscsoportos formában történnek 

- a sikeres fejlesztéshez a szülő, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus együttes munkája 

szükséges 

- minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk, egyéni-, és életkori sajátosságaihoz 

igazodva 

- a fejlesztési terv a csoporton belüli differenciálás módjainak, lehetőségeinek is az 

alapja 

- a fejlesztés során érvényesüljön a komplexitás, fokozatosság elve 

- a fejlesztés mindig kétpólusú legyen: egyrészt a részleges elmaradások kompenzálása, 

másrészt a domináló képességek intenzív fejlesztéseként 

A fejlesztőpedagógus és a csoportvezető óvodapedagógusok kölcsönösen segítik egymás 

munkáját a BTMN és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermek fejlesztési terve alapján. 

A Fejlesztőpedagógiai munkaközösség éves feladatainak kidolgozása tematikusan a 

2015-2016-os nevelési évben Projekt keretében történik. 

 

 

4. „ÚJSÁG A NETEN” MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ „ÚJSÁG A NETEN” MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2015/2016-OS TANÉVRE 

 

 A munkaközösség előző évi tevékenységének értékelése. 

 Az idei tanévben nem változott a munkaközösségi tagok létszáma: 9 fő. 

 Tagok: Deli Zita, Farkas Balázsné, Rékasiné Szalma Mariann, Tatics Éva, Modok 

Zsanett, Csorba Zsuzsanna, Szőkéné Pataki Mária, Zsigmond Márta, Cs. Kovácsné 

Sáfrán Szilvia 



 

 

 Úgy döntöttünk, az idei tanévtől kezdődően modernizáljuk újságunk megjelenési 

formáját. Ezentúl a munkaközösség írásai, cikkei az óvoda honlapján lesznek 

olvashatóak, mert évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyre kisebb az igény a szülők 

körében a papíralapú újságra. 

 Anyaggyűjtés a honlapon megjelenő írásokhoz. 

 Feladatok meghatározása, kiosztása. 

 Határidők kijelölése. 

 A munkaközösség tagjai által gyűjtött cikkek, munkák rendszerezése. 

Felelősök: Modok Zsanett 

                 Rékasiné Szalma Mariann 

Határidő: 2015. okt. 15. 

 Szülők felkérése cikkek írására. 

Felelősök: Farkas Balázsné 

                 Csorba Zsuzsanna 

 Az óvó néniket továbbra is kérjük, hogy gyűjtsék össze óvodásaik vicces 

szófordulatait, elszólásait, valamint írjanak csoportjuk életéről, kirándulásról, egyéb 

eseményen való részvételükről. 

Felelősök: Zsigmond Márta 

Tatics Éva 

 Cél, hogy minél több a szülőket konkrétan megszólító, érdeklődését felkeltő, az óvodai 

életünkkel kapcsolatos írás kerüljön fel a honlapra. Fontosnak tartjuk a szülők és más 

érdeklődők tájékoztatását változatos programjainkról, óvodai és óvodán kívüli 

eseményekről. 

 Beszámoló a tanévben végzett munkáról. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 1.              

                                                                                                                                   

Cs.Kovácsné Sáfrán Szilvia 

                                                                                                                                    

mk.vezető 

 

 

 

5. „MINŐSÉGFEJLESZTÉS” MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Lengyel Erika 
 

 

 

A „Minőségfejlesztés” munkaközösség éves munkaterve 

2015-16 



 

 

 

 

A munkaközösség tagjai: Lengyel Erika    - munkaközösség vezető 

    Szemerédi Tünde   - óvodapedagógus 

    Farkas Balázsné (Bajza utcai)  - óvodapedagógus 

    Varga Katalin    - óvodapedagógus 

    Benedek Gréta    - óvodapedagógus 

gyakornok 

                                                         Zsigmond Márta  - óvodapedagógus, a BECS 

vezetője 

     

Munkaközösségünk szeptembertől gazdagodott egy új taggal, Zsigmond Márta személyében, 

aki a Belső Ellenőrzési Csoport vezetését is ellátja egyben. Mivel a belső ellenőrzési-

értékelési feladatok nagyban lefedik munkaközösségünk eddigi főbb tevékenységeit, így 

célszerűnek láttuk, ha az önértékelési csoport munkaközösségünk tagjaiból tevődik össze, 

akiknek kellő tapasztalatuk van ezen a területen. A BECS vezetője részt vett az Oktatási 

Hivatal által szervezett (pilot) önértékelési képzésben, így rendelkezik az irányításhoz, 

koordináláshoz szükséges kompetenciákkal és tudással. A csoport - a nevelőtestület néhány 

tagjának bevonásával- a nyár folyamán megfogalmazta az intézményi, és a pedagógusra 

vonatkozó belső elvárásokat, melyet a szeptemberi nevelőtestületi értekezleten ismertet meg a 

kollégákkal. 

Munkaközösségünk az idei nevelési évben az intézményi belső önértékelési rendszer 

kiépítését és beindítását tűzi ki fő feladatául, majd a későbbiekben az értékelési eredmények 

függvényében – fejleszthető és kiemelkedő területek ismeretében- határozza meg további 

céljait a minőségfejlesztés érdekében. 

A 2015-16 nevelési évben feladatainkat a következőképpen ütemezzük: 

 

2015. szept. 2.  -  Munkaközösségi megbeszélés 

Téma:   -  A nevelési év céljainak, feladatainak meghatározása, a felelősök 

megnevezése                 - A BECS szervezési teendőinek meghatározása, a 

feladatok tagok közötti           megosztása 

-    A megfogalmazott belső elvárások újbóli áttekintése, korrigálása 

 -   Ötletek, javaslatok megbeszélése 

/Felelős: Lengyel Erika/ 

 

2015. szept.-től  -  Az önértékelés előkészítése és folyamata 

 

Cél:   -       Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának 

fejlesztéséhez.  

- Az intézmény / vezető / pedagógus felkészülésének támogatása a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre.  

- A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre.  

- A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, 

elvárásokhoz mérten.  

A cél megvalósításával kapcsolatos feladatokat az Önértékelési csoport látja el, de részt vesz 

benne az intézmény valamennyi pedagógusa az Éves önértékelési terveknek megfelelően.  

 

Feladatok: 

1. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása, a tantestület tájékoztatása   



 

 

2. Az Ötéves Önértékelési Program elkészítése, elfogadása   

3. Szintenként (pedagógus, intézmény, vezető) az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés   

4. A 2015. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben résztvevő kollégák önértékelésének elvégzése   

5. Az összegző értékelések elkészítése   

6. Éves önértékelési terv készítése  

 

 /Felelősök: A munkaközösség minden tagja/ 

 

2015. nov. / 2016.márc.- Házi bemutató foglalkozások 

A házi bemutatók megszervezése, - a tavalyi bevált gyakorlat folytatásaként- két kolléganő 

foglalkozásáról készült vágatlan videó felvétel megtekintése formájában valósul meg. A 

látottak közös megbeszélésének, értékelésének, a pedagógus önértékelésének így mindenki 

részese lehet, s remélhetően új tapasztalatokkal gazdagodhat. Mindez a továbbiakban is 

segítheti felkészülésünket a majdani szakmai ellenőrzésekre és a minősítési eljárásokra 

egyaránt. Egyik bemutató kolléga esetében, - aki idén szeptembertől dolgozik óvodánkban- 

óvónői személyiségét és pedagógiai munkáját is megismerheti a nevelőtestület a bemutató 

foglalkozás révén. 

Az I. házi bemutató kiemelt megfigyelési szempontja: - a játékosság és az önkéntesség 

biztosítása az óvodai mozgásos tevékenységekben 

A foglalkozást tartja: Benedek Gréta (Méhecske középső csoport) 

A II. házi bemutató kiemelt megfigyelési szempontja: a kötetlen formájú ének –zenei 

tevékenységben megvalósuló néphagyomány ápolás lehetőségei 

A foglalkozást tartja: Takács Ildikó (Pitypang kiscsoport) 

Feladatok: - Az időpontok pontos meghatározása, a helyszín előkészítése 

  - A nevelőtestület tájékoztatása  

  - IKT alkalmazáshoz kapcsolódó előkészületek 

   /Felelős: Benedek Gréta és Lengyel Erika/ 

 

2016. január - Munkaközösségi megbeszélés 

Téma:- A munkaterv I. félévi megvalósulásának értékelése, következtetések megfogalmazása 

- Az intézmény belső önértékelési rendszerének kidolgozása a vezetői önértékelésre, a 

feladatok ütemezése 

- A BECS további feladatainak, felelőseinek meghatározása, a tapasztalatok 

megbeszélése  

- az ötéves, és az éves önértékelési tervek felülvizsgálata 

            - A II. félév tervezett feladatainak részletes megbeszélése   

/ Felelős: Lengyel Erika és Zsigmond Márta/ 

 

2015-16 folyamatos – Dokumentumellenőrzés 

A csoportnaplók és az egyéni fejlődési naplók ellenőrzése ezután a belső önellenőrzési 

folyamat elemeként szerepel a munkaközösség feladati között, hiszen minden pedagógus 

dokumentációja értékelésre kerül kétévente a pedagógus önellenőrzés alkalmával. 

 

Cél:A tervező munka minőségének javítása, erősségek és fejleszthető területek 

megfogalmazása, a fejlődés segítése 

 

Fő ellenőrzési szempont:  

- Az intézményi dokumentumok formai - és tartalmi megfelelése a közösen megfogalmazott 

helyi elvárásoknak 



 

 

 

/Felelős: BECS dokumentum ellenőrzéssel megbízott tagjai, Zsigmond Márta irányításával/ 

  

 

2015-16 folyamatos - Partneri kérdőíves felmérés 

 

Az idei nevelési évben az önértékelési felületen lesznek elérhetőek a partneri elégedettséget 

mérő kérdőívek, amelyek digitálisan és papíralapon is kitölthetőek lesznek. 

A belső önértékelés keretében pedagógus és vezető szinten kerül sor a szülői, a nevelőtestületi 

és az önértékelő kérdőíves felmérésre. 

 

Cél: Az óvoda információt kapjon arról, hogy az intézményünkbe járó gyermekek szülei, a 

nevelőtestület tagjai mennyire elégedettek az őket érintő kérdésekben, és milyen igényeket 

fogalmaznak meg az egyes területeken. Az óvodavezető feladatainak, vezetői gyakorlatának 

értékelése, elemzése.  A pedagógusok önértékelése révén saját pedagógiai munkájuk 

megítélése, erősségeik és gyengeségeik meghatározása a fejlődési irányok kijelölésével.   

 

 

Feladatok:  -  A kérdőívek hozzáférhetővé tétele digitálisan és papíralapon  

  -  A kérdőívek begyűjtése, kiértékelése  

  -  Erősségek, gyengeségek, fejleszthető területek meghatározása  

                             -  Eredmények rögzítése az elektronikus felületen 

 

Gyermeki igény- és elégedettség mérése 

Cél:  A gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése 

Feladatok: -    az új mérési módszer tapasztalatainak átadása igény szerint,  

-  a módszer bevezetése belső továbbképzés formájában az alma csoport                     

óvónőinek segítségével 

 

/Felelősök: BECS kérdőíves vizsgálattal megbízott tagjai, Zsigmond Márta irányításával / 

 

2015-16 folyamatos - Interjúk 

 

A belső önértékelés mindhárom szintjén kidolgozásra kerül az interjúzás módszerének 

kidolgozása, bevezetése. 

 

Célja:  Információszerzés a pontosabb értékelési eredmény kialakításának érdekében 

Feladatok:       - egyeztetés az interjúban résztvevő személyekkel az időpontok tekintetében 

                          -  az interjú kérdések összeállítása egyéni szempontok szerint 

                          - a válaszok kiértékelése 

                          - adatok rögzítése az elektronikus felületen    

 

/Felelősök: BECS interjú felvétellel megbízott tagjai, Zsigmond Márta irányításával / 

 

2015-16 folyamatos - Foglalkozáslátogatás 

 

A belső önértékelés egyik módszere a pedagógusok foglalkozásának látogatása, melyre 

kétévente minden kolléga esetében sor kerül. 



 

 

A BECS és az intézményvezető döntése alapján a látogatásokat négy köznevelési szakértő 

kollégánk végzi, akik egyben vezetői és munkaközösség vezetői feladatot is ellátnak, így ezen 

a területen megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. 

 

Célja: Egységes szempontok szerinti megfigyelés alapján az értékelési területekhez 

információszerzés oly módon, hogy figyelembe veszi az adott intézmény pedagógusra 

vonatkozó elvárásait. A foglalkozás megbeszélést követően a fejlődési irány meghatározása. 

Az óralátogatás a pedagógus önértékeléshez szükséges tapasztalatszerzés és adatgyűjtés 

szempontjából a legfontosabb, leghitelesebb terület. 

Feladatok:       - egyeztetés az időpontok tekintetében 

                          -  megfigyelési szempontok összeállítása  

                          - a látottak értékelése 

                          - adatok rögzítése az elektronikus felületen    

 

/Felelős: Lengyel Erika / 

2016. június 2.  - Záró munkaközösségi megbeszélés 

 

Téma:  - A munkaterv értékelése 

  - A további célok, feladatok meghatározása 

  - Az év végi beszámoló elkészítésének tartalmi elemei 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 3. 

 

 

                                                                                                        

…………………………………………………. 

                                                                                                         Lengyel Erika – mk.vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. TEHETSÉGGONDOZÓI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Szemerédi Tünde 
 

 

 

 

 

 

 

Tehetséggondozó munkaközösség munkaterv 

2015-16. nevelési évre 

 

A munkaközösség tagjai: 

Szeriné Ferencsik Yvette  - Intézményvezető 

Lengyel Erika    - Intézményvezető helyettes 

Szemerédi Tünde  - Munkaközösség vezető, logikai – matematikai műhely vezetője 

Varga Katalin   - Logikai – matematikai műhely vezetője 

Blank Zita   - Térbeli – vizuális műhely vezetője 

Nagyné Verbászi Ágnes  - Térbeli- vizuális műhely vezetője 

Benedek Gréta   - Nyelvi – dráma műhely vezetője 

Csorba Zsuzsa   - Nyelvi - dráma műhely vezetője 

Takács Ildikó   - Óvodapedagógus 

 

Regisztrált „Magonc Tanoda Tehetségpont” címet viselő intézmény vagyunk. 

2015. augusztus hónapban „Magonc Tanoda Tehetségpont” néven regisztráltunk, amelyet a 

Matehetsz elfogadott (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek). 

 

Pályázatok 

A Matehetsz által kiadott pályázatok közül augusztus hónapban folyamatos munkavégzés 

keretében 3 pályázat megírására került sor. 

 Köznevelési és kulturális intézmények támogatása címen a logikai- matematikai 

műhely pályázata 60 órás program tervvel (10 óra diagnosztizálás: azonosítás, 

beválogatás, 35 óra műhelymunka, 15 óra 3 napos bentlakásos tábor). 

 Hazánk nemzeti kulturálisörökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a 

népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása (10 óra 

diagnosztizálás: azonosítás, beválogatás, 35 óra műhelymunka, 15 óra 3 napos tábor). 

 Sportágválasztó rendezvények támogatása (2016. május egyik szombatján az 

óvodában bemutatkoznak a városban már jól működő, tehetséges sportolókat nevelő 

szervezetek. A sportágakat ki lehet próbálni, szülők tájékozódhatnak.)  

 A program kiállítással zárul. 



 

 

Pályázatok eredményhirdetése: 2015. november 

 

Munkaközösségi megbeszélés: 

- 2015. július 1. Szervezési feladatok a tehetség műhelyek beindításához 

- 2015. augusztusban folyamatos megbeszélések a pályázati programok kidolgozásával 

kapcsolatosan. 

- 2015. 09. 10. A pályázatok feltöltése 

 

A műhelymunka célja: 

A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális 

fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő 

gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/. A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek 

további gondozása gazdagító program keretében. 

A programban a gondozás módszere: kiscsoportos kreativitást fejlesztő "tehetséggondozó" 

foglalkozások segítségével. 

A műhelymunka feladatai: 

 Felismerni a kreatív gyermekeket 

 Ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 Kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági 

 Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével 

 Elkallódás elhárítása 

 Harmonikus fejlesztés 

 Segíteni őket a különböző helyzetekben 

 Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása 

 (emlékezet, fantázia, logikus gondolkodás) A gyermek egy-egy területen rengeteg 

ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy ezeket elmélyíteni tudja. Nem 

célunk, hogy korán „kis tudóst” neveljünk belőle, hanem, hogy a sokféle dolgot 

megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket minél több 

lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék mindenek felett, intim körülmények 

tárgyi feltételek biztosítása fontos, logikai szellemi játékok, sakk. 

 2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése 

 Problémák adódhatnak a pszicho motoros képességek, érzelmi-szociális érettség 

(egyenlőtlen fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan 

hiányosságokat kell a „gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését 

megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge 

oldalát diagnosztizáljuk, és ha kell, szakember segítségével fejlesztjük. 



 

 

 A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos foglalkozások kiegészítik az intellektuális 

irányultságot, segítik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek 

ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal. 

3. Minden terület fejlesztése 

 A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk - a különleges, esetleg fejlesztésre 

szoruló területek mellett - az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. 

4. Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása. 

 A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje 

azt. Általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian átélhetik, 

hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték. 

5. A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása. 

 Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad 

idejében el tudja engedni magát. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, 

hogy a tehetséges gyerekek egy részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint 

kortársainak általában. A pihenés, a relaxáció lehetősége nem jelenti azt, hogy 

erőszakoljuk a délutáni pihenést, hanem a lehetőségét kínáljuk fel.  

Időpontok Feladatok 

Szeptember A tehetséggondozáshoz szükséges dokumentumok elkészítése 

A műhelymunkához szükséges tárgyi feltételek előkészítése 

Tehetséggondozó team megbeszélése:  

- műhelyvezetők kiválasztása 

- pályázatírás 

- komplex tehetséggondozó program megírása 

2015. 09.10. csütörtök  

- Tehetségígéretes gyerekek diagnosztizálása azonosítása (anamnézis, 

egyéni fejlődési lap, DIFER eredmény, óvónők megfigyelései, 

tapasztalatai, véleménye alapján) Az érdeklődő, kreatív, az átlagtól 

magasabb adottságokkal rendelkező gyermekek, tehetségek 

azonosítása a Gardneri tehetségterületek szerint a csoportokat 

vezető óvodapedagógusokkal 

- Felelős: Szemerédi Tünde munkaközösség vezető 

2015. 09. 14– 09. 18 (egész héten) 

      -    Beválogatás: teszt, feladatlap, a „Ryens” féle becslési skála alapján 



 

 

           Felelősök: műhelyvezető pedagógusok 

2015. 09. 21-től a gyermekek csoportba sorolás eredményének kihirdetése 

2015. 09. 30. szerda rétegszülői értekezlet megtartása 

 

Október Október 5-i héten kezdődnek a műhelymunkák 

hétfő   13 óra       - Fészkelő Magonc műhely 

kedd    13 óra       - Csiribiri Magonc műhely                     

szerda 13 óra       - Észkerék Magonc műhely 

csütörtök 13 óra  - Vackolók Magonc műhely 

testi kinesztetikus: mozgás műhely szervezése folyamatban 

 

November 2015. 11. 02. hétfő  

Tehetséggondozó team megbeszélés  

- téma: az első hónap tapasztalatai 

Tehetséggondozó team megbeszélés 2015.11. 30. hétfő 

Pályázati teendők  

December Tehetséggondozó team megbeszélés 2015. 12. 04. hétfő 

Január Tehetséggondozó team megbeszélés 

Félévi értékelés elkészítése a gyerekek műhelymunkájáról: 

- speciális tehetségterület fejlődése 

- kreativitás fejlődése 

- motivációjának alakulása a tehetségterületéhez 

- gyenge pontjainak fejlődési mutatói 

Konzultációk szervezése a szülőknek gyermekük fejlődéséről. 

Február  

Március  

Április  

Május Tehetséggondozó team megbeszélés 

Év végi értékelés elkészítése a gyermekekről: 

- speciális tehetségterület fejlődése 

- kreativitás fejlődése 

- motivációjának alakulása a tehetségterületéhez 



 

 

- gyenge pontjainak fejlődési mutatói 

Egyéni konzultációk szervezése a szülőknek, a gyermekek elért 

eredményeinek számbavételéről. 

„Tehetségígéreteink bemutatkoznak” záró tehetségműhely a szülők 

részvételével. 

„Tehetségút elindító emléklap” átadása a gyerekeknek. 

Tehetség team záró értékelő megbeszélése: 

- A munkaterv értékelése 

- A további fejlődés irányának meghatározása 

-  A beszámoló elkészítésének tartalmi elemei 

 

 

 

 

2015.09.01                                                                                                            Szemerédi 

Tünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYV (2015.09.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:a kiskunhalasi Bóbita Óvodában, 2015. szeptember 8-án tartott nevelőtestületi 

értekezleten. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Előadó: Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető 

Vendég: Molnár Nándor, közoktatási osztályvezető 

Téma: Az óvodát érintő változások, az éves munkaterv 

 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető megnyitja a 2015/16-os tanévet. 

 

Molnár Nándor, közoktatási osztályvezető elmondja, hogy az októberi képviselőtestületi 

ülésen milyen témákat fognak tárgyalni az óvodánkkal kapcsolatosan. Szóba fog kerülni az 

Alapító Okirat módosítása, melyből kikerül a kisebbségi óvodai nevelés, de az óvodában 

továbbra is folyik játékos német tanítás. Január 1-től a Bóbita Óvoda székhelye a Kuruc 

vitézek téri intézmény lesz, a telephelye pedig a Bajza utcai Óvoda. 

Ezen kívül arról is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeptembertől elindul a tanfelügyeleti 

ellenőrzés program. Ebben ősszel már 3 kolléganő is részt vesz. 

 

Ezután a munkaközösség vezetők tájékoztatója következik az éves tervükről. 

Halász Imréné, a hagyományőrző munkacsoport vezetője ismerteti kolléganőivel az év 

elkövetkezendő feladatait, a programokat, változásokat, újításokat az előző évhez képest. 

 

Huczekné Törköly Tímea, a környezeti nevelés munkaközösség vezetője tájékoztatást nyújt az 

ez évi teendőkről.  

Fő feladatuk az egészséges életmód projekt programjának megvalósítása lesz, de szerepel 

olyan új feladat is a tervek között, hogy a szülőket egy összejövetelen tájékoztatják a 

védőoltások szükségességéről. Az egész év programját táblázat formájában minden 

pedagógushoz eljuttatják. 

 

Oláh Istvánné, a fejlesztő pedagógiai munkaközösség vezetője elmondja, hogy ezentúl az 

SNI-s gyermekekkel Szikora Réka gyógypedagógus foglalkozik, a BTMN-es, és más 

részképesség zavarokkal küzdőkkel pedig Ő. 

Programjukban új feladat lesz a „Szindelár” vizsgálattal való ismerkedés, a reflexió a 

pedagógus munkájában, valamint az önismeret, önfejlesztés. 

 

Cs. Kovácsné Sáfrán Szilvia, az óvodaújság szerkesztésének felelőse megemlíti, hogy ezentúl 

a cikkeket a honlapon fogják megjelentetni, mert a szülők többsége ez iránt nagyobb 

érdeklődést mutat, mint az újság iránt. 

 

Lengyel Erika, a minőségfejlesztési munkaközösség vezetője elmondja, hogy munkatársaival 

éves önértékelési tervet készített, mert ebben a szorgalmi évben az önértékelés, önfejlesztés 

lesz a fő feladatuk.  

2016-ban 7 pedagógus vesz részt a minősítésen. 

Az óralátogatásokat az 5 szakértő fogja végezni. 



 

 

Minden pedagógusnak saját magának kell feltölteni az önértékelést, és önfejlesztési tervet kell 

készítenie, mely 2 évre szól. 

Ezután a házi bemutatókról esett szó, melyeket videofelvétel formájában fog a nevelőtestület 

megtekinteni és értékelni. 

Kovácsné Szemerédi Tünde óvodapedagógus megjegyzi, hogy óvodánk szeptember 1-től 

regisztrált tehetségpont lett. 

Utána ismerteti a beadott pályázatokat, melyek mind azt a célt irányozzák elő, hogy 

megfelelően be lehessen indítani a tehetség műhelyeket. 

Egyenlőre a következők indulnak: 

 „Észkerék” logikai műhely 

 „Csiribiri” vizuális műhely 

 „Fészkelő” és „Vackoló” drámapedagógiai műhely 

A műhelyekben csak nagycsoportosok vehetnek részt. 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető megemlíti, hogy az óvodában szeretnének 

„Múltidéző” helyiséget kialakítani, melyhez a szülők segítségét is igénybe kívánják venni, 

méghozzá képkeretek gyűjtése keretében 

 
Kelt, mint fent. 
A jegyzőkönyvet összeállította: Farkas Balázsné  
A jegyzőkönyvet hitelesítette: Lengyel Erika  ................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET JELENLÉTI IV (2015.09.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

225/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az MLSZ Országos 

Pályaépítési Programra nagyméretű műfüves pálya 105x68 m (111x72 m) építésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására, valamint arra, 

hogy a pályázat önerejéhez szükséges forrást a 2016. évi költségvetésbe tervezze be. 

 

226/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában 

és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi 

jogokat gyakorló szervezet vagyonkezelésében lévő Kiskunhalas, belterület 5749/18 helyrajzi 

számon felvett, kivett kultúrház megnevezésű, 913 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 

nem kívánja tulajdonba venni.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2014. Kth.sz. határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

227/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 905.466 Ft önerőt biztosít 

a 2015.szeptember 02.-2016.február 29-ig tartó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programok megvalósításához. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat 

folytasson, szükség estén szerződéseket kössön. 

 

228/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 

startmunka mintaprogramok terhére 4 db közösségi komposztáló elhelyezésére a Híd u 1. Sz. 

és a Dongéri elkerülő közötti területre, a Karacs Teréz út garázssor felőli végére, az Eskü 

térre és a Kuruc vitézek terére. 

 

 

229/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem mond le a Kiskunok Vidékéért 

Egyesület Alapszabálya 13.§ (11) szerinti vagyoni hozzájárulás 50%-ának, azaz 421.523,-Ft, 

négyszázhuszonegyezer-ötszázhuszonhárom forint összeg visszafizetéséről, melynek 

teljesítését 2015.12.31. napjáig kéri. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

230/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason a Tormássy utca 

lakóinak útépítési kérelmét befogadja és felkéri Kiskunhalas Város Jegyzőjét az útépítés 

engedélyezési eljárásának bonyolítására. Az útépítés megkezdése a költségvetési fedezet 

rendelkezésre állásának függvénye. 

 

231/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  



 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 5.880.631 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.832.026 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  4.915.890 e Ft-ban 

c) működési többletét 63.887 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  63.887 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 916.136 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 48.605 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 460.804 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.639.800 eFt-ban állapítja meg.”  

 

2. § 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 7. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

 

„7. § (2) A 2015. évi tartalékok előirányzaton tervezett kiadások között szereplő „Szüreti 

Napok rendezvény szervezéshez tartalék” 8.000 eFt és „Kiskunhalas város 

szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás” 18.000 eFt 

céltartalék csak abban az esetben használható fel, ha a 2015. évi eredeti költségvetésben 

tervezett ingatlan értékesítések bevételei 48.168 eFt összeg 100 %-ban teljesül.” 

 

3. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 

1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

4. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a távhőszolgáltatásról szóló 2/2013 (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 

törvény 7.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szól 

2005. évi XVIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint  a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról  szóló 

2/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:  R.) a következő 4/A.§-sal egészül 

ki: 

 

„4/A.§ 

 

(1)Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosának kérelme 

tartalmazza a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes, vagy egyéb 



 

 

épület), a vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, valamint a 

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség 

mérésének tervezett helyét.  

(2) A távhőszolgáltató Kiskunhalas város területén csatlakozási díjat kérhet az új vagy 

növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényének kielégítését 

szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú 

berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához.  

(3) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az általános 

forgalmi adót - mértéke a felhasználó ellátása érdekében szükséges  

a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 180.000 Ft/nyomvonal folyóméter;  

b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb 

36.000 Ft6kW.  

(4) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj 

megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie. Az új 

vagy növekvő távhőigényt kérő a közmű csatlakozási díj teljesítésére legfeljebb 12 havi, 

egyenlő részletekben történő fizetéssel, részletfizetést kérhet. 

(5) A csatlakozási díj nem foglalja magában a távhőszolgálatásról szóló 2005. évi  XVIII. 

törvény 33. § (2) bekezdése szerinti, a távhőtermelőnek fizetett fejlesztési költségeket. ” 

 

 

           2.§ 

 

(1) A R.  az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki  

 

3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 20/2015.(IX.25.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján 

távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek Kiskunhalas város 

területén: 

 

Kiskunhalas város belvárosi területének a Bajza u., Fenyő u., Rakodó u., Vasút u., Kossuth u., 

Köztársaság u., Szilády u., Jókai u. utcák által határolt többszintes épületekkel beépített 

területe. 

 

 



 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról  szóló 

3/2015. (II.26.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének kikérésével  a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 

természetbeni ellátásokról  szóló3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet  a következő 8/A.§-sal 

egészül ki: 

 

„8/A.§ 

Tanyagondnoki Szolgálat 

 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok  Kiskunhalas Város külterületi, tanyasi 

lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz,  közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 

biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek biztosításának segítése Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának  Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja  szerint annak 1. sz. 

mellékletében meghatározott tanyagondnoki körzet vonatkozásában. 

 

(2) A szolgáltatás formájára és igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet 39. 

§-ában foglaltak irányadók.” 

 

2.§ 

 

E rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 



 

 

Szociális Bizottsága, valamint  a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága,  Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban:  R.) 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 

 

„Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottnál kevesebb számú „igen” szavazat a javaslat 

elutasítását jelenti.” 

           2.§ 

 

(1) A R.  2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

(2) A R.  3. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.  

 

3.§ 

 

(1) Hatályát veszti a R. 27.§ (3) bekezdése. 

(2)Hatályát veszti a R. 55.§ (10) bekezdése. 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 
1.melléklet a 22/2015.(IX.25.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 POLGÁRMESTER 

  ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN VÉGZETT FELADATAI 
 

1. A polgármester 

 

1.1 Engedélyezi a város címerének  felhasználását 

 

1.2 Engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,   

 

1.3 Dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  

nyilvánításáról. 

 

1.4 Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi 

jogosítványait  gyakorolja,  

 



 

 

1.5Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi 

jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli.  Az 

önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,  

 

1.6 Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, 

bérleti   szerződések  megkötésére. 

 

1.7 Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére, 

 

1.8 Jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések 

megkötésére 

 

1.9 Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az 

elővásárlási jogról bruttó 3 millió forint értékhatárig. 

 

1.10  Jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 

önkormányzati önerőt nem igényel   és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési 

többletköltséget nem eredményez. 

 

1.11 Dönt a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátásokról. 

 

1.12 Dönt a  szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 

3/2015(II.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni támogatási 

kérelmek elbírálásáról 

 

1.13 Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó 

betegség stb./ kivételes méltányosságból önkormányzati segélyt állapíthat meg,  

 

1.14 Közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki 

azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,  

 

1.15 Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,  

 

1.16 Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,  

 

1.17 A helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatást nyújt,  

 

1.18 Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, 

általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak 

tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott 

szervezetek útján.  

 

1.19 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati 

hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és felülvizsgálata 

 

1.20 Jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni, 

 

1.21 Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forint 

értékhatár alatt 



 

 

 

1.22 Dönt forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 5 millió forint 

értékhatár alatt 

 

1.23 Hozzájárulást ad az önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, és az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat 

ellátás szempontjából szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi 

eszköz értékesítéséhez, selejtezéséhez nettó 3 millió forintot el nem érő egyedi 

nyilvántartási érték esetén. 

 

1.24 Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban 

a) telekmegosztáshoz, telekösszevonáshoz, közterületet nem érintő telekhatár rendezéshez, 

közterület  művelési  ága, besorolása és tulajdoni viszonyai  közül egyiket sem érintő 

telekhatár-rendezéshez, 

b)ingatlanügyi, kereskedelmi igazgatási, birtokvédelmi, építési engedélyezési, bejelentési 

és egyéb építésügyi vagy létesítési eljárás lefolytatásához, 

c)elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez, valamint 

azok hatálya alatt a további megterheléshez, 

d)nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 

e)hasznosításnak nem minősülő igénybevételhez 

szükséges, vagy azzal összefüggő nyilatkozatokat - más tulajdonosi joggyakorló 

hatáskörébe utalt ügyekben annak felhatalmazása alapján - a polgármester adja meg. 

1.25 Dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról bruttó 3 millió forint vételár alatt. Amennyiben az 

elővásárlási joggal érintett ingatlan vételára a bruttó 10 millió forintot nem haladja meg, és az 

önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi szakértő annak forgalmi értékét az adásvételi 

szerződésben meghatározott vételárhoz képest több mint 10 százalékkal alacsonyabb 

összegben határozta meg, úgy az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról való lemondásról 

a polgármester dönt. 

1.26 Dönt az ingatlan megszerzéséről bruttó 3 millió forint értékhatárig az adott évi 

költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig 

1.27 Dönt az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott kisösszegű követelés törléséről. 

1.28 A polgármester a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások 

módosítását valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület 

döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre 

1.29 Dönt „Kiskunhalas Város Polgármesterének kitüntető díja” odaítéléséről 

1.30 Kiadja a taxiállomás használatára jogosító engedélyt 

 

 
2. melléklet a 22/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI FELADATKÖRE, ÁTRUHÁZOTT FELADAT  

ÉS  HATÁSKÖRÖK 

 

1. Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

1.1  Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai: 

        

1.1.1 a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők által tett 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata 



 

 

1.1.2.elvégzi az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés 

kivizsgálását és átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről 

szóló írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat 

1.1.3.a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetében 

vizsgálat lefolytatása 

1.1.4.az SzMSz 24.§ (4) bekezdése szerinti titkos szavazás lebonyolítása 

1.1.5.folyamatos kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, véleményezi a nemzetiségek 

ügyeivel kapcsolatos előterjesztéseket 

1.1.6.véleményezi a képviselő-testület elé terjesztett kötelezettségvállalással terhelt határozati 

javaslatokat, rendelet tervezeteket, szerződés-tervezeteket, felügyeli és ellenőrzi ezek 

végrehajtását 

1.1.7.felügyeli a képviselő-testület határozatainak és rendeleteinek, szerződéseinek törvényességét,  

1.1.8.véleményezi és felülvizsgálja a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását, 

vizsgálja a képviselők jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését, 

1.1.9.felülvizsgálja a képviselő-testület döntése előtt a képviselő, illetve a közös önkormányzati  

hivatal valamennyi dolgozóját érintő,- képviselő-testület elé kerülő  előterjesztést, 

1.1.10.ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését, 

1.1.11.jogi szempontból vizsgálja a szakbizottságok részére átruházott hatáskörök közül az 

önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatát, 

1.1.12.a jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres eljárásokat, 

1.1.13.polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozóan előterjesztést 

nyújt be a képviselő-testületnek, 

1.1.14.véleményezi a városi egészségügyi alapellátás szervezését,  

1.1.15.figyelemmel kíséri az alapellátás helyzetét, és közreműködik az  egészségügyi ellátást 

igénylô lakossági kapcsolatok erôsítésében, 

1.1.16.véleményezi a város közegészségügyével foglalkozó elôterjesztéseket, 

1.1.17.figyelemmel kíséri a város egészségügyi rendszerét,  

1.1.18.véleményezi Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj odaítélésére tett javaslatokat, 

1.1.19.figyelemmel kíséri a város szociális ellátását biztosító intézmények működését,  

1.1.20.véleményezi a szociális szolgáltatásokat érintô képviselô-testületi elôterjesztéseket, 

elôsegíti a szociális szolgáltatást igénylô lakossági kapcsolatok erôsítését, érdekegyeztetéseket, 

1.1.21.véleményezi, illetve javaslatot tesz a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tárgyában 

– átruházott hatáskörben a Polgármester által - hozott döntés ellen benyújtott fellebbezések 

elbírálásával kapcsolatban, 

1.1.22.véleményezi a szociális intézményvezetôi pályázatokat,  

1.1.23.véleményezi „Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért“ díjra tett javaslatokat, 

1.1.24.jogosult közreműködni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felülvizsgálatában, 

1.1.25.véleményezi a  hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket, 

1.1.26.véleményezi a szociális,  gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények alapításával és 

megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, 

1.1.27.kapcsolatot tart a város területén működő szociális tevékenységet is folytató társadalmi 

szervezetekkel, 

1.1.28.az önkormányzat egészségügyi feladatainak  ellátására vonatkozó  döntések végrehajtását 

koordinálja, 

1.1.29.a feladatkörébe tartozó, de pénzügyi jellegű döntések  előkészítésében közreműködik, 

1.1.30.figyelemmel kíséri az  egészségügyi ellátást, javaslatot tesz annak fejlesztésére, 

1.1.31.elemzi az egészségügyi ellátás szükségleteit, 

1.1.32.figyelemmel kíséri a város gyógyszerellátását, részt vehet a felmerülő problémák 

megoldásában, 

1.1.33.a képviselő-testület megbízása alapján  tájékozódhat a feladatkörébe tartozó ügyekben, 

ilyen megbízás kiadását maga is kezdeményezheti, 

1.1.34.véleményezi a szociális intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását, 

1.1.35.véleményezi a  feladatkörébe  tartozó gazdasági és pénzügyi döntésre vonatkozó 

előterjesztéseket, 

1.1.36.véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi jellegű előterjesztéseket. 



 

 

1.1.37. véleményezi “Kiskunhalas Város Közszolgálatáért” díjra tett javaslatokat 

1.1.38. véleményezi “Kiskunhalas Díszpolgára” címre,  illetve “Kiskunhalas Városért” 

kitüntetésre tett javaslatokat. 

 

 

1.2 . Átruházott hatáskörben: 
 

1.2.1.jóváhagyja  a képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázatok, versenytárgyalások, 

10 millió forint feletti ingatlanértékesítések, közbeszerzési eljárások során készült szerződéseket, 

illetve azok esetleges módosításait, 

1.2.2.dönt a feladatkörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, 

részletfizetés   engedélyezéséről. 

1.2.3 dönt a  bérbeadó javaslata alapján a szociális helyzetük miatt rászorult lakásigénylők részére 

a lakás kiutalásáról. 

1.2.4. dönt polgármester feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó ügyekben. 

1.2.5.dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről 

 

2. Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság   

 

2.1. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság feladatai: 

 

2.1.1.részt vesz  a  gazdasági program elôkészítésében, 

2.1.2.véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezeteit,  

2.1.3.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében,  

2.1.4.figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt elôidézô 

okokat,  

2.1.5.vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát,  

2.1.6.ellenôrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 

érvényesítését,  

2.1.7.véleményezi a képviselô-testület által alapított alapítvány induló forrásait,  

2.1.8.részt vesz a képviselô-testület által alapított gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek 

elôkészítésében, 

2.1.9.véleményezi az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó képviselő-testületi 

előterjesztést, 

2.1.10.véleményezi az önkormányzati tulajdonnal rendelkezô  gazdasági társaságok alapítását és 

működését,  

2.1.11.véleményezi és javaslatot ad az ingatlan-értékesítési-, bérleti ügyekben, ingatlan-

hasznosítás lebonyolításában, szervezésében,  

2.1.12.javaslatot tesz az önkormányzati vállalkozásokra, felmérést készít a vállalkozás várható 

hatásairól,  

2.1.13.közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos koncepció kialakításában,  

2.1.14.véleményezi a lakásgazdálkodási koncepcióról szóló előterjesztést,  

2.1.15.közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok, (törzsvagyon, 

forgalomképtelen, forgalomképes vagyontárgyak) körének meghatározásában, javaslatot tesz 

annak gazdaságos működésére,  

2.1.16.az önkormányzati vagyon értékesítésének,  hasznosításának ellenőrzése, 

2.1.17.javaslatot tehet a képviselő-testületnek ingatlanok, üzletrészek, részvények és egyéb 

vagyontárgyak vásárlására, 

2.1.18.véleményezi a szolgáltatás- fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos 

előterjesztéseket, 

2.1.19.segítséget nyújthat a vállalkozási program kidolgozásához, 

2.1.20.vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a képviselő-

testület megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a  bizottság is kezdeményezheti, 



 

 

2.1.21.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű  társaságok, 

szövetségek, egyesületekhez történő csatlakozást és véleményezi más feladatkörökhöz tartozó 

hasonló tagsági részvételeket. 

2.1.22.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában, 

2.1.23.közreműködik a város idegenforgalmi lehetőségének bővítésében, 

2.1.24.részt vesz a forgalmi rend felülvizsgálatában, 

2.1.25.véleményezi a közutak forgalmi rendjének kialakítását, 

2.1.26.véleményezi a településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat,  

2.1.27. véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, 

 a városfejlesztési,  idegenforgalmi és turisztikai koncepciókat, programokat, terveket, a város 

közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, valamint az önkormányzati intézmények 

elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, az idegenforgalommal, városarculattal kapcsolatos 

fejlesztési terveket, előterjesztéseket, 

2.1.28.véleményezi az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, 

a településfejlesztési, építőipari, közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi, lakás és kommunális 

ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.29. véleményezi a szolgáltatás-fejlesztési programok kialakítása tárgyában készített 

előterjesztéseket a város fejlődését elősegítő vállalkozások, társaságok támogatási, 

együttműködési formáinak kialakítását, 

2.1.30. véleményezi a közműellátással és az önkormányzati tulajdonban lévő telkek kialakításával 

összefüggő előterjesztéseket, 

2.1.31. véleményezi a városüzemeltetést érintő intézmények, költségvetési szervek létesítését, 

alapítását, átalakítását, 

2.1.32. véleményezi az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, 

2.1.33. véleményezi a településrendezési tervről és a részletes rendezési tervről szóló rendelet 

tervezeteket és azok módosításait, 

2.1.34.véleményezi a közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális ellátási és fejlesztési 

tevékenységgel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.35. vélemnyezi a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek fejlesztési 

programjait, 

2.1.36. véleményezi az önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, 

alapítását, átalakítását, 

2.1.37. véleményezi a városfejlesztési, a város közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, 

valamint az önkormányzati intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, 

2.1.38.véleményezi a feladatkörébe tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat előkészítő 

terveket, döntéseket, pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat. 

figyelemmel kíséri a kereskedelmi alapellátást, 

2.1.39.együttműködhet a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekkel, jogi 

személyiség-nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló 

közút építésére, 

2.1.40.figyelemmel kíséri a természetjárás és a turizmus  feltételeinek biztosítását, 

2.1.41.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű társaságokhoz, 

szövetségekhez, egyesületekhez  való csatlakozást,         

2.1.42.véleményezi a mezôgazdasági hasznosítású ingatlanok értékesítésérôl szóló képviselô-

testületi elôterjesztéseket,  

2.1.43.szakvéleményt nyújt a mezôgazdasági  vállalkozások pályázati lehetôségeihez és 

figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat,  

2.1.44.jelzéssel élhet a parlagterületek felszámolása ügyében,  

2.1.45.a környezetvédelmi feladatok ellátásához szakértôi csoportot működtet, 

2.1.46.figyelemmel kíséri a környezetvédelmi munkaprogramban rögzített tájvédelmi, 

természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok végrehajtását, 

2.1.47.figyelemmel kíséri a mezőgazdaságból élő őstermelők, gazdálkodó szervezetek  

megvalósulási terveit, 

2.1.48.a kistérségben élők termékértékesítési elképzeléseinek figyelemmel kísérése, 



 

 

2.1.49.elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre 

gyakorolt hatását, és arról szükség szerint tájékoztatja a lakosságot, 

2.1.50.közreműködik a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak kijelölésében, 

2.1.51.közreműködik a környezetvédelmi tárgykörbe tartozó koncepciók megalkotásában, 

2.1.52.véleményezi a képviselő-testület elé kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteket 

és előterjesztéseket, 

2.1.53.kapcsolatot tart a helyi és térségi környezetvédelemmel foglalkozó csoportokkal, 

szervezetekkel, 

2.1.54.külterületi utak kijelölését véleményezi, 

2.1.55.együttműködik a  hegyközséggel, a tőle kért tájékoztatást megadja, 

2.1.56.részt vesz a zöld napok keretében szervezett akcióban, 

2.1.57.figyelemmel kíséri a város zöldterületgazdálkodását és fejlesztését véleményezi, 

2.1.58.véleményezi a környezetvédelmi alap felhasználását., 

2.1.59.figyelemmel kíséri a Halasi Többcélú Kistérségi társulás és Kiskunhalas Város  

önkormányzata között létrejött megállapodások végrehajtását. 

2.1.60.a közbiztonság helyzetének javítása érdekében folyamatosan együttműködik a rendvédelmi 

szervekkel, polgárőrséggel, 

2.1.61.elôkészíti a városi rendészet rendszerének kialakítását, működését ellenőrzi,  

2.1.62.véleményezi a városi rendészettel kapcsolatos képviselő-testületi rendeleteket és az ehhez 

kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztéseket,  

2.1.63.kivizsgálja a közrendre vonatkozó lakossági panaszokat, 

 

 

2.2.Átruházott hatáskörben: 

 

2.2.1.engedélyezi az intézményi többletbevételből származó költségvetési előirányzat módosítást, 

2.2.2.meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok 

taggyűlésére a tulajdonosi álláspontot, 

2.2.3.dönt ingó vagyontárgy vásárlásáról az önkormányzat (intézményi) költségvetésében 

tervezetten felül, 

2.2.4.dönt ingó vagyontárgy értékesítéséről, a vagyon használatának, illetve a hasznosítási jogának 

átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon való megterheléséről, 

2.2.5.figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon értékesítését, ellenőrzi a hasznosítását, 

2.2.6.engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – 

határozott időtartamú bérbeadását, 

2.2.7.a vagyonkezezlő – kivéve az önkormányzati tulajdonosi irányítás alatt működő gazdasági 

társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése, 

2.2.8.vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten felül 

tárgyi eszköz  vásárlása, 

2.2.9.szakképzési alapból történő, egy évnél több működési többletkiadással járó vásárlások, 

2.2.10.jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája 

értékelése alapján, 

2.2.11.dönt az  önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek 

legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és tagjainak polgármester 

által javasolt tiszteletdíjáról 

2.2.12.dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 

közterületen történô építés, bontás, fennmaradás,  valamint rendeltetés módosítás esetén. 

2.2.13. előzetesen jóváhagyja az önkormányzat azon pályázatainak kötelezettségvállalással 

összefüggő, polgármester hatáskörébe adott döntéseit, melyben a polgármester és közeli 

hozzátartozója között összeférhetetlenség áll fenn 

2.2.14. Dönt a városban a korlátozott várakozási övezet helyéről és idejéről. 

2.2.15. Dönt az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (kivétel közterület) történő fakivágás      

engedélyezéséről. 

2.2.16 Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forintot 

elérő, azonban 25 millió forintot el nem érő értékhatár között 



 

 

2.2.17. Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 5 millió forintot 

elérő, azonban 25 millió forintot el nem érő értékhatár között 

2.2.18. Dönt termőföld visszterhes elidegenítéséről és  -vagyonkezelésbe adott ingatlan 

kivételével- haszonbérbe adásáról értékhatártól függetlenül  

2.2.19. Dönt az ingyenes használó kérelme alapján,  az ingyenes használatába adott 

ingatlanon általa tervezett 1 millió forintot meg nem haladó bekerülési értékű építési 

beruházáshoz való hozzájárulásról. 

 

 

 

 

3.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

3.1.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság feladatai: 

 

3.1.1.közneveléssel, művelődéssel kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése,  

3.1.2.véleményezi Kiskunhalas Város Közneveléséért díj odaítélésére tett javaslatot, 

3.1.3.köznevelési és művelôdési intézmények, helyi média működési feltételeinek figyelemmel 

kísérése,  

3.1.4.szükség szerint javaslat kidolgozása, költségvetési prioritások meghatározása,  

3.1.5.közneveléssel, művelődéssel, médiával  kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködô 

szervezetek és önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás elôkészítése, koordinálása, 

3.1.6.pedagógiai programok véleményezése, 

3.1.7.képviselô-testület által történô megbízás alapján véleményezés, javaslattétel köznevelési, 

kulturális, helyi média  témakörökben,  

3.1.8.Kiskunhalas város kulturális életének egyeztetése, új folyamatainak kezdeményezése, 

támogatása, új tevékenységi, új működési formák véleményezése,  

3.1.9.önkormányzat éves - évközi - támogatási rendszerének kidolgozása, (elkülönített kulturális 

alap, művészeti alap) létrehozására javaslattétel,  

3.1.10.kulturális élet szereplôinek átképzésére, továbbképzésére, támogatására, oktatási iskolán 

kívüli művelôdésre, közösségfejlesztési tevékenység támogatására javaslattétel,  

3.1.11.köznevelési, művelődési intézményvezetôi állás betöltésére benyújtott pályázat 

véleményezése,  

3.1.12.a képviselô-testületekkel, testvérvárosokkal és egyházakkal kötött megállapodások 

véleményezése, azok végrehajtásának elôkészítése és ellenôrzése, 

3.1.13.véleményezi a Kiskunhalas Város Közművelődéséért díj odaítélésére benyújtott 

javaslatokat, 

3.1.14.a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre 

szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításával kapcsolatos előterjesztések véleményezése, 

3.1.15.a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek figyelemmel kísérése,  a 

művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, 

3.1.16.javaslatot tehet külső szakértő felkérésére a művelődési, közgyűjteményi és művészeti  

tevékenységgel kapcsolatos  feladatok szakmai jellegű megvizsgálására, 

3.1.17.figyelemmel kíséri a művelődési, a média, közgyűjteményi, és művészeti tevékenységgel 

kapcsolatos feladatokat, 

3.1.18.véleményt nyilváníthat a nem önkormányzati tulajdonú épületen meglévő művészeti 

alkotások védelme érdekében, 

3.1.19. közreműködik a  város közterületeinek elnevezésével kapcsolatos előterjesztések 

elkészítésében, 

3.1.20.figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó  intézmények, gazdasági szervezetek és az 

önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek működését, 

3.1.21.javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározásához, 

3.1.22.közreműködik a feladatkörébe  tartozó szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok 

közötti együttműködések, társulások kialakításában, 



 

 

3.1.23.feladatkörébe tartozó ügyekben véleményezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, 

koordinálását, 

3.1.24.figyelemmel kíséri  a köznevelési intézmények működését, értékeli  a pedagógiai 

programjukban meghatározott feladatok végrehajtását, 

3.1.25.közreműködik a köznevelési és kulturális témakörben készülő koncepciók előkészítésében, 

3.1.26.figyelemmel kíséri a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, 

érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását, 

3.1.27.értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét, 

3.1.28.elôkészíti a diák -, szabadidôsport és versenysporttal kapcsolatos képviselô-testületi 

döntéseket, végrehajtását és ellenôrzését, 

3.1.29.figyelemmel kíséri a kül- és  belföldi sportrendezvényeket, 

3.1.30. közreműködik  a város középtávú sport, ifjúsági  koncepciója elkészítésében, figyelemmel 

kíséri az abban foglaltak megvalósulását, 

3.1.31.elősegíti az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő eltöltési, sportolási lehetőségeinek 

fejlesztését, bővítését, 

3.1.32.folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 

támogató  gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel, 

3.1.33.segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények sporttevékenységgel 

kapcsolatos  tárgyi és személyi feltételek kialakításában, 

3.1.34.figyelemmel kíséri  a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, 

természetjárás feltételeinek biztosítását, 

3.1.35.figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, 

3.1.36.véleményezi  a sporttal foglalkozó  szervezet fejlesztését, támogatását, 

3.1.37.körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti együttműködések, 

társulások kialakításában való közreműködés, 

3.1.38.feladatkörének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, 

koordinálásában, 

3.1.39.tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselő-testület 

megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti, 

3.1.40.figyelemmel kíséri a Kiskunhalason megrendezésre kerülő ifjúsági és diák rendezvényeket, 

3.1.41.fokozott figyelmet fordít a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésére, e tárgykörben 

kapcsolatot tart a középiskolákkal, 

3.1.42.figyelemmel kíséri az ifjúsági és gyermek jogok, érdekek érvényesítési lehetőségek 

alakulását, 

3.1.43.támogatja az ifjúsági információs, segítő, tanácsadó feladatok elvégzéséhez szükséges háttér 

megteremtését, 

3.1.44.közreműködik az informatikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásában, 

3.1.45.kapcsolatot tart a helyi és térségi informatikával, kommunikációval foglalkozó csoportokkal, 

szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, 

3.1.46.figyelemmel kíséri a   város  informatikai rendszerének fejlesztését, segíti a város belső és 

külső kommunikációját, 

     3.1.47. véleményezi a Kiskunhalas Város Sajtódíja odaítélésére benyújtott javaslatokat, 

 

3.2.Átruházott hatáskörben: 

 

3.2.1.jóváhagyja az önkormányzat által alapított közvevelési, művelődési intézményei szervezeti    

és működési szabályzatát,házirendjét, intézményi minőségirányítási programját 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének következményeiről    

szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 

és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

      1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól 

és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 4.§- a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3)  Azzal szemben aki e jogszabályban foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály 

megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával 

orvosolható, a jegyző felhívással élhet. Felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és 

legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. 

 

      2.§ 

 

A R. 6.§ -a az alábbi (7) (8 ) (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (7) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 3.§ - 14. § - ban foglalt, az ingatlanok és közterületek tisztántartására 

vonatkozó rendelkezéseket megsérti. 

 

  (8) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki: 

 - a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 

18/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében felsorolt védett elemeket, 

valamint közterületi köztárgyakat, ezek környezetében lévő díszburkolatot, zöldterületet, 

játszótereket, görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral, vagy 

gépjárművel rendeltetésellenes módon vagy céllal használ, emlékművön, utcabútorzaton, 

egyéb berendezési tárgyon valamint lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti 

lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik. 

 

 

(9) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki zárt rendszerű állattartás esetén nem 

gondoskodik a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről. 

      

 

3.§  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 



 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) 

bekezdése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya, továbbá a Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális 

Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, 

véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének A helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe 

1. melléklet lép. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

1.melléklet a 24/2015.(IX.25.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

A hulladékgyűjtő szigetek száma, helye: 

 

1. Esze Tamás lakótelep 3. számú épület északi oldala 

2. Szent Gál utca 11-13. sz. ingatlannal szemben 



 

 

3. A városkert utcai bolttól É-K-i irányban 

4. Bajza utca Széchenyi u. és Kisfaludy u. közötti szakaszán 

5. Kuruc vitézek terén, az óvoda bejáratától jobbra, a panelházak átjárójánál 

6. Kuruc vitézek terén, a „hamburger” üzlettel szembeni aszfalt burkolatú területen 

7. Széchenyi utca-Vasút utca kereszteződésénél, a „Profi Áruház” bejárata melletti 

közterületen. 

8. Hősök ligetének Kossuth utcai végén található parkoló melletti, útszegéllyel (ívesen) 

lehatárolt területen 

9. A Kossuth utca és az Állomás utca találkozásánál, a Kossuth utcai járda és útburkolat 

közötti területen 

10. Bem utcai tízemeletes épületnél 

11. Bethlen Gábor téri Spar Áruház mögött 

12. Dob utca és Dr. Nagy Mór utca metszéspontjánál 

13. Május 1. téren, a piac kerékpár tárolójánál 

14. Mártírok útja, Kiffer utca sarok A Kiffer utca Nyugati oldalán, a kerítés és 

villanyoszlop vonala. 

15. A Kertvárosi ABC Nyugati oldalán 

16. TESCO parkoló 

 

A hulladékgyűjtő udvar helye: 

 

1. Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz. 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 59/2005 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének kikérésével  a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 59/2005 (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 

amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak annak használói kötelesek 

gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, tisztán tartsák, 

gyomtól megtisztítsák.” 

 



 

 

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 

megszüntetése, és a környezet eredeti állapotának a helyreállítása a szennyeződést okozó 

szerv, illetve személy feladata.” 

 

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 

mellett zöldsáv is van, a telekhatártól az úttestig terjedő teljes terület) az ingatlan használójának kötelessége. 

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 

járdaszakaszt – nyitvatartási időben - a használónak kell tisztántartani függetlenül attól, 

hogy a szemét az ingatlan használójának, vagy másnak a tevékenységéből származik. 

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokra is.” 

 

(4) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása az úttestig 

terjedően, különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre, valamint a járdára 

kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, mely évente két alkalommal történik 2,20 

méter magasságig.” 

 

(5) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségesnek megfelelően naponként 

többször, a járda teljes szélességében fel kell hinteni, úgy hogy a síkosság és a síkosság 

általi balesetveszély megszűnjön. 

A felhintésre természetes, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 

kőporliszt) kell használni, kivéve fűrészpor. 

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. 

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.” 

 

2.§ 

 
(1) A R. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása az ingatlantulajdonos feladata. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosok közös képviselettel rendelkeznek, ezen kötelezettség 

megfelelő színvonalú végrehajtásáért a közös képviselő felel.” 

 

3.§ 

 

(1) A R. 5. § (3) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka, stb.) történő 

használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 

tisztán tartani és az eredeti állapot szerint visszaadni. 

Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, és azt saját 

költségén elszállítani.” 

 

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A közterületi sávok takarításakor keletkezett hulladékot az ingatlan használója köteles 

összegyűjteni és kezelésre jogosultnak átadni. 



 

 

Amennyiben olyan mennyiségű és minőségű szemét gyűlik össze, amely a kötelező 

szemétszállítás keretében nem szállítható el, annak a városi hulladéklerakó-helyre történő 

elszállításáról a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni.” 

 

4. § 

 

(1) A R. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkák helyét – amennyiben a munkálatok 

a közterületeken közlekedőket veszélyeztethetik – a környező közterülettől el kell zárni.” 

 

(2) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Építési területen és az építkezéssel érintkező közterületen keletkezett hulladékot az 

építést végző kivitelezőnek kell összegyűjteni és elszállítani.” 

 

(3) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni a 

keletkezett hulladék elszállításáról, jogosultsággal rendelkező kezelőnek történő 

átadásáról.” 

 

(4) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Építési, bontási vagy tatarozási a munkálatoknál az építési és bontási anyagokat, a 

kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.” 

 

5. § 

 

(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 

szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a 

terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani, a környezetet 

eredeti állapotát helyreállítani és a további szennyeződés megakadályozásáról 

gondoskodni.” 

 

 

6. § 

 

(1) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kiemelt szegéllyel védett közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azt bármi 

módon károsítani, valamint engedély nélkül rendeltetés ellenesen használni tilos.” 

 

7. § 

 

 

A R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles - előre egyeztetett időpontban - a 

gyepmesteri telepre szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa 

ismeretlen – az észlelőnek a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási 

időben be kell jelenteni.” 

 

8. § 



 

 

 

(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

9. § 

 

(1) Hatályát veszti a R. 4.§ (1) bekezdése. 
(2) Hatályát veszti a R. 10.§ (6) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a R. 2. melléklete. 

 

10. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

1.melléklet a 25/2015.(IX.25.) önkormányzati 

rendelethez 

 

1. Zöldterület-fenntartási kategória (20 terület): 

 

Sétáló utca, Szent István utca, Kossuth utca, Thúry József utca, Bem utca, Bethlen 

Gábor tér, Hősök tere, Mátyás tér, Semmelweis tér, Május 1. tér, Köztársaság utca, 

Kígyó u., Jósika utca, Dr. Monszpart László utca, Táncsics Mihály utca, Gimnázium 

utca, Bocskai utca, Városháza utca, Hősök ligete, Kölcsey utca EU-Park, Tesco-

körforgalom 

 

2. Zöldterület-fenntartási kategória (50 terület): 

 

Ady, E. utca, Árpád utca, Erdei tér, Állomás utcai lakótelep, Kuruc vitézek tere, Rakodó 

utca, Kossuth lakótelep, Avar utca, Esze Tamás lakótelep, Dr. Nagy Mór utca, Dózsa 

Gy. utca, Dob utca, Kölcsey utca (iskola felőli oldal a Széchenyi utcáig), Szabadság tér, 

Vasút utca, Bokréta utca (Vasút utca-Kossuth utca között), Batthyány utca, Nagy Szeder 

utca (Semmelweis tér és Pálma tér között), Kanizsa tér, Szent György tér, 

Szentháromság tér, Rákóczi tér, Szent Imre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Petőfi utca, 

Harangos tér, Posta utca, Kmeth S. utca, Eskü tér, Rózsa tér, Magyar utca, Bessenyei 

tér, Kálvin tér, Thorma János utca, Kárpát utca, Szilády utca (Hősök tere és Thorma 

János utca között), Szász K. utca, Mártírok útja, Radnóti utca és Kassa utca által 

közrezárt tér, Erzsébet tér (kivéve tájrendezett terület), Kovács P. tér, Kun tér, Mázsa 

utca, Margaréta utca, Kardvirág utcai park, Pozsony utca, Szentgál utca, Práger Á. 

utca , Szövetség tér, Széchenyi út 

 

3. Zöldterület-fenntartási kategória (29 terület): 

 



 

 

Szabó E. utca, Fazekas Mihály utca, Bojtár utca, Botond utca, Határ utca, Félegyházi 

út, Majsai út, Szegedi út, Kőrösi út, Széchenyi út (csak páros oldal), Fejérföld utca, 

Jókai utca, Kertész utca (Csokonai utcáig), Kazinczy utca (sportpálya mellett), Kazal 

utca (park), Kötönyi út (Tüzép-telep bejáratától a „Kiskunhalas” tábláig), Szénás utca, 

Tó utca, Szabadkai út, Tinódi utca (vásártértől a Kopolyai útig), Kopolyai út, Olajosok 

útja (53-as sz. főút és vasút közötti rész), Dongér-völgyi út I-II,  Karacs T. utca, Nagy K. 

utca, Tulipán utca, Pálma tér, Izabella utca, Csalogány u., Kolmann u. 

 

4. Zöldterület-fenntartási kategória (12 terület): 

 

Csetényi park, Bokor utca, Berki Viola utca (kiserdő), Kéve utca (kiserdő), Keceli út 

(emlékmű környezete), Berzsenyi utca (temető felőli oldal), Bimbó utca (temető felől), 

Temető utca (temető felől), Erzsébet tér (tájrendezett területe), Radnóti utcai erdő, 

Sáros-Polgár utca (fásított terület) 

 

Az alábbi közterületeken helyezkednek el játszóterek: 

 

Radnóti utca, Kuruc vitézek tere, Erdei tér, Széchenyi utca, Dr. Nagy Mór utca, 

Erzsébet királyné tér, Semmelweis tér, Kanizsa tér (sportudvar), Esze Tamás lakótelep, 

Mázsa utca, Mátyás tér (DÉMÁSZ mellett), Hősök ligete,  Cserény utca 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában, valamint  

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)  

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a  

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében 

biztosított  

véleményezési jogkörében eljáró  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály,  

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-

védelmi Hatósági Osztály 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  



 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály,  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és  

Örökségvédelmi Osztály 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,  

Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,  

HM Hatósági Hivatal 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály,  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

és a területileg szomszédos önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

 

1.§ 
 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete  

(továbbiakban: Rendelet). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú  

mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 

(2) A Rendelet 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében 

szereplő szabályozás szerint módosul.  

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdés a) felsorolása kiegészül a következő rendelkezésekkel: 

[a) Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az 

SZ-2 terven jelölt:] 

 „–gyógyhely határa 

–gyógyhely védőterületének határa” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A szabályozási tervben “belvízveszélyes terület határvonala” jellel körülvett 

földrészleteken minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület alsó 

padlószintjének süllyesztése geotechnikai jelentés alapján történjen. Új lakóépület huzamos 

emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintje a telek előtti járda-, vagy útburkolat, 

ennek hiányában a csatlakozó terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban 

épüljön.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

 

(1) „(2) Az SZ-2 tervlap érvényességi területén kívül eső területek építési telkein az energia- és 

vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve 

ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve 

a) az 5. mellékletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteket, 

melyeken belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten 

bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre 

tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz 

aktuális állapotának romlását, Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a 

szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe.  

b) ha a népegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján 

másként határoz.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 16. § új (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az előírt építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án technológiai 

szükségesség esetében 25,0 m-ig emelhető. 

(5) A területen olyan gazdasági (gyártási, raktározási, szolgáltatási) és hulladékgazdálkodási 

tevékenység végzése megengedett, amely  

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti hatásvizsgálat köteles, 

illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését 

nem igényli.  

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem előzetes vizsgálat köteles és a 

környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a környezeti hatásvizsgálatot nem 

kell lefolytatni, mert a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs.” 

 

5. § 

A Rendelet 17. § és alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 

Ipari terület (IG, IG*, IGJ) 

17. § 

(1) a)  Az SZ-1 terv hatálya alá tartozó, ipari területként szabályozott területek az OTÉK  

előírásainak értelmezésében „jelentős mértékű zavaró hatású terület”-nek minősülnek. 

Az IG jelű „egyéb” iparterületen olyan ipari gazdasági és hulladékgazdálkodási 

tevékenység folytatható, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem 

környezeti hatásvizsgálat köteles és nem egységes környezethasználati engedély 

köteles. 

(2) Az SZ-2 terv hatálya alá tartozó 

a) IG jelű egyéb iparterületen olyan ipari gazdasági és hulladékgazdálkodási tevékenység 

folytatható, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti 

hatásvizsgálat köteles és nem egységes környezethasználati engedély köteles. 



 

 

b) IG* jelű egyéb iparterületen az (a) pontban foglalt szabályok érvényesítendők, de 

olyan kis- és nagykereskedelmi tevékenység építményei is elhelyezhetők, amelyek az 

övezetben működő üzemek és partnereik termékeit árusítják.
1
 

c) IGJ jelű jelentős mértékű zavaró hatású iparterületen nem helyezhetők el bűz 

kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezet-

használati engedély köteles tevékenységek építményei. 

(3) Az előírt építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án technológiai 

szükségesség esetében 25,0 m-ig emelhető. 

 

6. § 

A Rendelet 37. § új (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az SZ-2 terv hatályos területén, a gazdasági övezetek kivételével minden építési 

övezetben, klímaberendezés közterületről látható kültéri egysége csak a homlokzat színével 

megegyező színű lamellával vagy ráccsal takartan helyezhető el. 

(6) Az SZ-1 tervben „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”-be sorolt 

területen belül létesülő épületek terméskő-, vakolt és látszó tégla, vályog, vagy fa falazattal, 

agyagcserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított 

nyílászárókkal létesítendők. A homlokzati színek ugyanezen anyagok természetes 

színárnyalatainak megfelelően választandók meg.” 

 

7. § 

A Rendelet 40. § új (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A gyógyhelyen és védőterületén belül  

a) a levegőszennyezés elkerülése érdekében avar, kerti hulladék nem égethető a 

szabadban, 

b) bűzhatás elkerülése érdekében bűzzel járó állattartás nem megengedett.   

 

8. § 

A Rendelet 42. §  helyébe a következő rendelkezés lép 

„42. § 

 A4. mellékletben helyrajzi számukkal szereplő telkek a régészeti örökségvédelem 

szempontjából érintett ingatlanok.” 

 

9. § 

(1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 4. melléklete. 

 

10. § 

A Rendelet  

                                                 
1
 Az általános előírásoktól eltérő rendelkezés az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 

BKD/001/172-15/2015. ügyiratszámú hozzájáruló nyilatkozatán alapul. 



 

 

1. § (3) bekezdés a) pontban a „tájképvédelmi terület” szövegrész helyébe a 

„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”, 

24. § (5) bekezdésben az „az ipari területként nyilvántartott majorokban” szövegrész 

helyébe az „a KM jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben”,  

30. § (b) pont első felsorolásban az „előkertméret tartandó” szövegrész helyébe az 

„előkertméret tartandó, vagy – ha a meglévő állapot szerinti előkert 5,0 méternél kisebb – 

a meglévő előkert-méret nem csökkenthető”,  

30. § (b) pont második felsorolásban az „építési hatóság állapítja meg az előkert-méretet” 

szövegész helyébe az „illeszkedés figyelembe vételével állapítandó meg az előkert-méret”  

31. § (7) bekezdésben a „20 cm-ig” szövegrész helyébe a „20 cm-ig és homlokzat színével 

megegyező színű lamellás vagy rácsos takarású klímaberendezés kültéri egység kinyúlása 

60 cm-ig” 

szöveg lép. 

 

 

 

11. § 

(1) Jelen rendelet az elfogadása napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba 

lépését követő napon hatályát veszíti.  

(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon 

el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

(3) Hatályát veszíti a Rendelet 23. § (7) bekezdése. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.melléklet a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosításai 

 

1. Sóstótól keletre 

 



 

 

2. Félegyházi út     

3. Majsai út 

 



 

 

4. Szegedi út 

 
 



 

 

5. Kunfehértói út mellett  
 

6. Füzespuszta 

 
 



 

 

7. Kötönyi út mellett régészeti lelőhely változás 

 
 

8. Kötönyi út mellett régészeti lelőhely változás 

 



 

 

 

9. Kopolyai útnál régészeti lelőhely változás 

 
 

10. Vasút menténrégészeti lelőhely változás 

 
 



 

 

2. melléklet a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosításai 

1. Keleti iparterület 

 

 



 

 

2. Gyógyhely kijelölés, gyógyhely védőterület kijelölés, régészeti lelőhely változás 

 



 

 

3. Déli iparterület régészeti lelőhely változás 

 

 



 

 

3. melléklet a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

„3.melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 

 
 



 

 

4. melléklet a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

„4.melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 

 

 1 2 3 4 4 

1 KÖH 

azonosít

ó 

KÖH 

lelőhely

szám 

Lelőhelynév Helyrajzi számok Korszak 

2 35821 
 

0 Feketehalom                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Kőeszköz, 
ismeretlen kor 

3 35823 
 

0 Gimnáziumi 
gyűjtemény                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Szórványlelet, 
őskor  
Szórványlelet, 
kelta 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
népvándorlás 
kor 

4 35825 
 

0 Kiskunhalas                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Szórványlelet, 
ismeretlen kor 

5 35826 
 

0 Tófenék                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Raktárlelet, 
bronzkor 

6 35830 
 

0 Sanyarú sarok                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
bronzkor 

7 35833 
 

0 Tó mellett                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Éremlelet, 
római kor 

8 35834 
 

0 Belterület                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Temető 
általában, 
ismeretlen kor 

9 35835 
 

0 Tangazdaság                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
szarmata 

10 35838 
 

0 Felsőkistelek, 
Sóstó                                                                                                                                                                                                                                       
 

 Szórványlelet, 
Árpád-kor 

11 35839 
 

0 Felsőkistelek                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Éremlelet, 
középkor 

12 35845 
 

0 Felsőkistelek, 
Fejetéki forrás                                                                                                                                                                                                                     
 

 Éremlelet, 
római kor 
Éremlelet, 
Árpád-kor 

13 35846 
 

0 Felsőkistelek, 
Északi rész                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
középkor 

14 35847 
 

0 Kiskunhalas II.                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
bronzkor 

15 35848 
 

0 Kiskunhalas III.                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Éremlelet, 
ismeretlen kor 

16 35849 0 Kiskunhalas IV.                                                                                                                                                                                                                                             Bizonytalan 



 

 

  jellegű lelet, 
szarmata 

17 35853 
 

0 Kiskunhalas V.                                                                                                                                                                                                                                             
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
szarmata 

18 35854 
 

0 Kiskunhalas VI.                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Szórványlelet, 
szarmata 

19 35855 
 

0 Kiskunhalas VII.                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
szarmata 

20 35856 
 

0 Kiskunhalas VIII.                                                                                                                                                                                                                                          
 

 Temető 
általában, 
szarmata 

21 35857 0 Kiskunhalas IX.                                                                                                                                                                                                                                           Telep általában, 
népvándorlás 
kor 

22 35858 
 

0 Kiskunhalas X.                                                                                                                                                                                                                                             
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
népvándorlás 
kor 

23 35859 
 

0 Kiskunhalas XI.                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Temető 
általában, avar 
kor 

24 35860 
 

0 Felsőszállás, 
Ciroksarok                                                                                                                                                                                                                                   
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
ismeretlen kor 

25 35861 
 

0 Felsőszállás, 
Nádas kopolya                                                                                                                                                                                                                                
 

 Bizonytalan 
jellegű lelet, 
ismeretlen kor 

26 35862 
 

0 Felsőszállás, 
Baloghegy                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Település 
általában, 
ismeretlen kor 

27 35863 
 

0 Felsőszállás, 
Hosszú sík                                                                                                                                                                                                                                   
 

 Telep általában, 
ismeretlen kor 

28 34321 
 

0 Alsószállás                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Szórványlelet, 
ismeretlen kor 

29 35341 
 

0 Alsószállás II.                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Éremlelet, 
római kor 

30 35342 
 

0 Alsószállás III.                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Szórványlelet, 
szarmata 

31 35343 
 

0 Füzes-Alsó rész                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Éremlelet, 
római kor 

32 35344 
 

0 Füzes-Észak                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Telep általában, 
szarmata 

33 35345 
 

0 Füzes                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Szórványlelet, 
népvándorlás 
kor 

34 35346 
 

0 Füzes II.                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 Éremlelet, késő 
Árpád-kor 



 

 

35 35347 
 

0 Füzes-Kuti hegy                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Éremlelet, 
Árpád-kor 

36 35348 
 

0 Alsókistelek                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Éremlelet, 
római kor 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
szarmata 
Szórványlelet, 
középkor 

37 35349 
 

0 Inoka                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Szórványlelet, 
honfoglalás kor 

38 35350 
 

0 Debeák-Szarkás                                                                                                                                                                                                                                             
 

 Éremlelet, 
római kor 
Éremlelet, 
Árpád-kor,  
Éremlelet, 
középkor 

39 35351 
 

0 Debeák-Szarkás, 
Déli rész                                                                                                                                                                                                                                  
 

 Temető 
általában, avar 
kor 

40 35352 
 

0 Debeák-Szarkás II.                                                                                                                                                                                                                                         
 

 Sír általában, 
késő középkor 

41 35353 
 

0 Bogárzó, 
Bogárzóvölgyi 
csatorna                                                                                                                                                                                                                            
 

 Temető 
általában, 
ismeretlen kor 
Sír, ismeretlen 
kor 

42 35354 
 

0 Bogárzó, Dömötör 
Lajos telkével 
szemben                                                                                                                                                                                                        
 

 Sír, ismeretlen 
kor  

43 35355 
 

0 Rekettye-
Csereszék                                                                                                                                                                                                                                         
 

 Szórványlelet, 
ismeretlen kor 

44 35356 
 

0 Rekettye, Kuszot 
föld                                                                                                                                                                                                                                     
 

 Éremlelet, 
római kor  

45 35357 
 

0 Rekettye,Kisreketty
e                                                                                                                                                                                                                                       
 

 Szórványlelet, 
szarmata 
Éremlelet, 
római kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Éremlelet, 
Árpád-kor, 
Éremlelet, 
középkor 

46 35358 
 

0 Rekettye                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 Szórványlelet, 
avar kor 



 

 

47 35359 
 

0 Rekettye II.                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Szórványlelet, 
honfoglalás kor 

48 35360 
 

0 Felsőöregszőlők-
Szőlőhegy                                                                                                                                                                                                                                  
 

 Éremlelet, 
római kor 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
Árpád-kor 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
középkor 
Éremlelet, 
Árpád-kor 
Éremlelet, 
középkor 
Éremlelet, kora 
újkor  

49 35362 
 

0 VI. tized-Begyes 
Imre háza                                                                                                                                                                                                                            
 

 Temető 
általában, 
ismeretlen kor 

50 35363 
 

0 Kiskunhalas XII.                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Éremlelet, kora 
Árpád-kor 

51 35366 
 

0 Kiskunhalas XIII.                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Éremlelet, 
Árpád-kor 

52 35367 
 

0 Kiskunhalas XIV.                                                                                                                                                                                                                                          
 

 Szórványlelet, 
Árpád-kor 

53 35368 
 

0 Kiskunhalas XV.                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Éremlelet, 
ismeretlen kor 

54 35864 
 

1 Templomhegy                                                                                                                                                                                                                                                
 

3252/1, 3253/1, 
3252/4, 3252/2, 
3252/3, 3335, 
3177, 3403, 
3248/2, 3175/2, 
3176, 3249, 3178, 
3250, 3247, 
3248/1, 3175/1, 
3219, 3199, 
3405/5, 3336, 
3333, 3267, 3251, 
3246, 3236, 
3220/1, 3179, 
3337, 3402, 
3405/4 
 

Kincslelet, 
bronzkor 
Szórványlelet, 
őskor 
Telep általában, 
vaskor-kora 
vaskor 
Temető, 
bronzkor 
Szórványlelet, 
avar kor 
Temető 
általában, 
népvándorlás 
kor 
Temető 
általában, 
középkor 
Temető 
általában, késő 
Árpád-kor 
Település, 
középkor 



 

 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 
Templom 
általában, 
középkor 
Éremlelet, 
középkor 
Éremlelet, 
Árpád-kor 

55 35871 
 

2 Piachegy                                                                                                                                                                                                                                                   
 

3415/7, 3415/6, 
3481, 3415/5, 
3415/4, 3415/14, 
3415/8, 3415/3, 
3482/1, 3482/2, 
3519 

Temető 
általában, 
ismeretlen kor 

56 35872 
 

3 Kis András rétje                                                                                                                                                                                                                                           
 

2268, 2266 
 

Telep általában, 
ismeretlen kor 

57 35873 
 

4 Református 
Gimnázium                                                                                                                                                                                                                                       
 

4673 
 

Bizonytalan 
jellegű lelet, 
ismeretlen kor 
Temető 
általában, újkor 

58 35874 
 

5 Natkai sziget                                                                                                                                                                                                                                              
 

2589, 2588, 2652 
 

Szórványlelet, 
szarmata 
Szórványlelet, 
kora újkor 
Erődítés, 
ismeretlen kor 

59 35875 
 

6 Szász Károly u. 35.                                                                                                                                                                                                                                        
 

2567 
 

Temető 
általában, 
ismeretlen kor 

60 35879 
 

7 KISZ lakótelep                                                                                                                                                                                                                                             
 

1180, 1107, 1108 
 

Sír, honfoglalás 
kor 
 

61 35881 
 

8 Tabán (Huszár u. 
14.)                                                                                                                                                                                                                                      
 

3965, 3979, 3967, 
3966, 3969, 3971, 
3970, 3999/2, 
4000 
 

Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 
Telep általában, 
Árpád-kor 
Szórványlelet, 
késő középkor 
Telepnyom 
(felszíni), török 
Telep általában, 
újkor 

62 35885 9 Szilády Áron u.                                                                                                                                                                                                                                            33, 35, 2213 Szórványlelet, 



 

 

   bronzkor 

63 35887 
 

10 Kölcsey Ferenc u.                                                                                                                                                                                                                                          
 

576, 577, 1706 
 

Szórványlelet, 
bronzkor 

64 35888 
 

11 Zsidótemető                                                                                                                                                                                                                                                
 

5221, 5222, 
5213/1, 5213/2, 
5224, 5212, 5211, 
5210, 5214, 5223, 
5215, 5209 

Raktárlelet, 
bronzkor 
 

65 35889 
 

12 Harangostelep                                                                                                                                                                                                                                              
 

078/58 
 

Temető 
általában, 
népvándorlás 
kor 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
ismeretlen kor 

66 35890 
 

13 Lángi hegy                                                                                                                                                                                                                                                 
 

3235, 3234, 3233, 
078/145, 078/140, 
078/128, 078/142, 
078/154, 078/155, 
078/157, 078/156, 
078/126, 078/153, 
081/1, 078/135, 
078/144, 3240, 
3239, 3238, 3237, 
3236 
 

Bizonytalan 
jellegű lelet, 
őskor 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Éremlelet, 
római kor 
Telepnyom 
(felszíni), avar 
kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
népvándorlás 
kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 

67 35893 
 

14 Városi Faiskola                                                                                                                                                                                                                                            
 

1133, 1132, 1130 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

68 35897 
 

15 Szilády Áron u. II.                                                                                                                                                                                                                                        
 

5, 4, 1, 2246, 3, 9, 
2213, 2244, 2567, 
4642/2 
 

Szórványlelet, 
késő középkor 
Szórványlelet, 
késő középkor 
Szórványlelet, 
kora újkor 
Szórványlelet, 
kora újkor 

69 35928 
 

16 Kápolnahely, 
Katolikus temető                                                                                                                                                                                                                              
 

5527, 5525, 5528, 
5530, 5529, 5524, 
5551/1, 5531, 

Temető, késő 
középkor, 
forrás: Révész 



 

 

5523, 5526, 5161, 
5160/3, 5160/4 
 

György 
Kiskunhalasi 
lakos kéziratos 
könyveiből. 
Templom 
általában, késő 
középkor, 
forrás: Ásatási 
jelentés a 
Kiskunhalas-
Katolikus 
temető, 
Kápolnahely 
régészeti 
lelőhelyen 
végzett 
feltárásár 
Éremlelet, késő 
középkor, 
forrás: Révész 
György 
Kiskunhalasi 
lakos kéziratos 
könyveiből 

70 35929 
 

17 Mezőgazdasági 
Technikum Kossuth 
telepe                                                                                                                                                                                                                     
 

0846/222, 
0846/130, 
0846/286, 
0846/285, 
0846/287, 
0846/284, 
0846/301, 
0846/302, 
0846/300, 
0846/63, 0846/64, 
0846/65 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 
 

71 35930 
 

18 Templomhegy II. 
 

3217, 3224, 3225, 
3226, 3223/2, 
3204, 3205 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 

72 35938 
 

19 Templomhegy III. 
 

3210, 3208, 3214, 
3211, 082/7, 
082/6, 3215, 
3216, 3213, 3207, 
3206, 10001/2 

Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
 

73 35939 
 

20 Felsőkistelek, 
Zöldhalom                                                                                                                                                                                                                                   

0650/6, 0650/7, 
0652/1 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 



 

 

  Telepnyom 
(felszíni), 
badeni kultúra 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Temető 
általában, 
Árpád-kor 
Telep általában, 
késő Árpád-kor 
Éremlelet, 
középkor 

74 35941 
 

21 Felsőkistelek, 
Sóstó egykori 
fürdőház                                                                                                                                                                                                                      
 

6343/2 
 

Kincslelet, 
bronzkor 
Település 
általában, 
bronzkor 
Temető, 
bronzkor, 
Temető 
általában, 
ismeretlen kor 
Kőeszköz, 
ismeretlen kor 

75 35287 
 

22 Felsőszállás-Petter 
tanyák környéke                                                                                                                                                                                                 
 

0918/20 Kőeszköz, 
őskor 

76 35289 
 

23 Felsőszállás-Jung 
iskola                                                                                                                                                                                                                                   
 

0744/42, 0744/2, 
0744/30, 0744/31 

Szórványlelet, 
őskor 
 

77 35290 
 

24 Felsőszállás-Gyevi 
Benő földje                                                                                                                                                                                                                         
 

0950/24, 0950/25 
 

Temető, 
bronzkor 
Szórványlelet, 
avar kor 

78 35292 
 

25 Felsőszállás-Bíró 
Sándor tanyája                                                                                                                                                                                                                           
 

0838/56, 0838/54, 
0838/53, 0838/60, 
0838/62, 0838/61 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
 

79 35288 
 

26 Felsőszállás-
Csonka tanya                                                                                                                                                                                                                            
 

0753/65 Temető, 
bronzkor 

80 35305 
 

27 Felsőszállás, 
Csonka székje                                                                                                                                                                                                                                
 

0721/40 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 



 

 

81 35307 
 

28 Felsőszállás, 
Csonka székje II.                                                                                                                                                                                                                            
 

0721/40 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
népvándorlás 
kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 

82 35308 
 

29 Felsőszállás, 
Sóstótól K-re                                                                                                                                                                                                                                
 

0717/15, 0717/14, 
0712/1 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 

83 35310 
 

30 Felsőszállás, 
Sóstótól DK-re                                                                                                                                                                                                                             
 

0716/14, 0716/15, 
0716/12 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 

84 35312 
 

31 Alsószállás, 
Darányi tanya                                                                                                                                                                                                                               
 

010/44 Éremlelet, 
római kor 

85 35313 
 

32 Alsószállás, Nagy 
F. Lajos tanyája                                                                                                                                                                                                                       
 

01006/23 Szórványlelet, 
népvándorlás 
kor 

86 35315 
 

33 Füzes-Sajtos hegy                                                                                                                                                                                                                                          
 

059/16 
 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Éremlelet, 
római kor 

87 35316 
 

34 Alsónyomás, 
Cifrahegy                                                                                                                                                                                                                                      
 

072/6, 072/38, 
072/21 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Éremlelet, 
római kor 

88 35324 
 

35 Alsókistelek, Sajtos 
tér                                                                                                                                                                                                                                   
 

0168/11 
 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 

89 35325 
 

36 Alsókistelek, Bibó 
tanyai major                                                                                                                                                                                                                        
 

0162/11, 0162/17 Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 

90 35329 
 

37 Alsókistelek-
Kistekei tó                                                                                                                                                                                                                                   
 

0156/53, 0156/56, 
0156/52, 0156/54, 
0156/55, 0156/57 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Szórványlelet, 
középkor 

91 35330 
 

38 Alsókistelek-Tóth 
tanyától É-ra                                                                                                                                                                                                                            
 

0165, 0162/9, 
0168/11 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Telepnyom 



 

 

(felszíni), 
népvándorlás 
kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 

92 35331 
 

39 Alsókistelek-
Vilihomokoktól D-re                                                                                                                                                                                                                          
 

0174/55, 0174/41, 
0174/52 
 

Telep általában, 
szarmata 

93 35332 
 

40 Bogárzó-Paprika 
tanya                                                                                                                                                                                                                                      
 

0374/4, 0374/3, 
0374/34 
 

Szórványlelet, 
bronzkor 

94 35336 
 

42 Rekettye-Paprika 
Antal TSz                                                                                                                                                                                                                                 
 

0449/8 
 

Bizonytalan 
jellegű lelet, 
bronzkor-késő 
bronzkor 
Bizonytalan 
jellegű lelet, 
szarmata 

95 35337 
 

43 Rekettye, régi 
Keceli út jobb 
oldala                                                                                                                                                                                                                       
 

0427/42, 0427/29, 
0427/48 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Éremlelet, 
Árpád-kor 

96 35338 
 

44 Rekettye,Babud 
tanya                                                                                                                                                                                                                                       
 

0417/48 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 
Telepnyom 
(felszíni), 
ismeretlen kor 
Temető 
általában, 
ismeretlen kor 

97 35339 
 

45 Rekettye, 
Nagylapos                                                                                                                                                                                                                                        
 

0192/50, 0192/54, 
0192/26, 0196 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 

98 35340 
 

46 Alsóöregszőlők, 
Kószó tanya                                                                                                                                                                                                                           

0153/16 Telepnyom 
(felszíni), 



 

 

 szarmata 

99 34320 
 

47 Alsóöregszőlők, 
Kopolya vasúti 
megálló                                                                                                                                                                                                                  
 

0156/7, 0153/25, 
0153/16, 0153/24 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 

100 34319 
 

48 Alsófeketeföldek, 
Dong-ér                                                                                                                                                                                                                                  
 

078/138, 078/160, 
078/159, 078/184 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 
Telepnyom 
(felszíni), 
népvándorlás 
kor 

101 34322 
 

49 Új református 
temetőtől K-re                                                                                                                                                                                                                               
 

3044, 3035/5, 
3035/3, 3035/4 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 

102 40032 
 

51 TESCO Áruház                                                                                                                                                                                                                                               
 

03/2, 03/4, 04, 
03/7, 03/8, 03/9, 
03/10, 03/11 
 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Verem, 
szarmata 
Telep általában, 
szarmata 
Sír, szarmata 
Kemence 
általában, 
szarmata 
Erődítés, 
szarmata 
Épület, 
szarmata 
Telepnyom 
(felszíni), 
középkor 

103 56879 
 

52 Dong-éri 
főcsatorna, észak                                                                                                                                                                                                                                 
 

0776, 0725/26, 
0768/29, 0725/25 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telep általában, 
Árpád-kor 

104 56880 
 

53 Dong-éri 
főcsatorna, 
északkelet                                                                                                                                                                                                                            
 

0768/42, 0768/5, 
0768/27, 0768/29 
 

Telep általában, 
szarmata 
Telep általában, 
Árpád-kor 

105 57545 
 

54 Alsószállási-
csatorna                                                                                                                                                                                                                                      
 

0815/41, 0815/40, 
0815/42, 0815/43, 
0815/39, 0815/37, 
0815/38, 0815/8 

Telepnyom 
(felszíni), 
ismeretlen kor 
Temető 
általában, 
ismeretlen kor 



 

 

106 69335 
 

55 Felsőszállás, Dong-
éri-főcsatorna 
mellett                                                                                                                                                                                                                  
 

0864/4, 0864/35, 
0864/36, 0864/37, 
0864/53, 0864/38, 
0864/33, 0864/32, 
0864/34, 0864/40, 
0864/39 

Telep általában, 
szarmata 

107 69495 
 

56 Felsőszállás                                                                                                                                                                                                                                               
 

0825/30, 0825/31, 
0825/32 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
újkőkor 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 

108 71567 
 

57 Kiha-3 gázkút, Tsz-
major 
 

031/14, 024, 030, 
031/6, 031/4 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 

109 72683 
 

58 Horvát Tranzit 118. 
 

0825/31, 0825/32, 
0825/33, 0825/35, 
0825/34 
 

Telep általában, 
népvándorlás 
kor 
Telepnyom 
(felszíni), 
ismeretlen kor 
Telep általában, 
újkor 

110 72685 
 

59 Horvát Tranzit 119. 
 

0825/42 
 

Műhely 
általában, 
szarmata 
Telep általában, 
szarmata 
Kemence 
általában, 
szarmata 
Telep általában, 
újkor 

111 72687 
 

60 Horvát Tranzit 120. 
 

0846/240, 
0846/239, 
0855/22, 0855/23, 
0856 
 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Telep általában, 
szarmata 
Épület 
általában, 
szarmata 
Telep általában, 
ismeretlen kor 

112 72689 
 

61 Horvát Tranzit 124. 
 

0967/14, 0967/5, 
0967/13 
 

Temető 
általában, 
ismeretlen kor 
Telep általában, 
ismeretlen kor 
Erődítés, 
ismeretlen kor 

113 72691 62 HT 129, Alsószállás 0940/70, 0940/41, Telep általában, 



 

 

 II. 
 

0940/42, 0940/46 
 

szarmata 
Kemence 
általában, 
szarmata 

114 72723 
 

63 Alsószállás, Pataki 
tanya I. (RL 3) 

0973/14, 0973/15 Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata 

115 72725 
 

64 Alsószállás, Pataki 
tanya II. (RL 4) 
 

0973/14 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
vaskor 
Telepnyom 
(felszíni), késő 
Árpád-kor 

116 72727 
 

65 Alsószállás, 
Erdőszél (RL 5) 
 

0981/26, 0981/25, 
0981/15, 0981/24 
 

Telepnyom 
(felszíni), őskor 
Telepnyom 
(felszíni), 
Árpád-kor 
Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor 
Telepnyom 
(felszíni), kora 
újkor 

117 35431 
 

66 Inokai nádastól É-
ra                                                                                                                                                                                                                                       
 

0223/14, 0226/2, 
0226/1 
 

Telepnyom 
(felszíni), 
gepida 
Telepnyom 
(felszíni), avar 
kor 

118 35432 
 

67 Inokai nádatól É-ra 
II.                                                                                                                                                                                                                                    
 

0223/14 
 

Telepnyom 
(felszíni), avar 
kor 

119 35433 
 

68 Inokai nádas                                                                                                                                                                                                                                               
 

0223/6, 0223/14 
 

Telepnyom 
(felszíni), avar 
kor 

120 82295 
 

69 Alsószállás-vasút-
mente 
 

010/25, 02/5, 
010/61 

Telepnyom 
(felszíni), 
ismeretlen kor 

121 82305 
 

70 Középkori 
településmag 
 

3789, 2617/2, 
2622, 3978, 3980, 
3870, 3871, 3982, 
3975, 3984, 3974, 
3981, 3996, 3983, 
3985, 4007/2, 
3998/2, 3999/1, 
4007/3, 3986/1, 
3998/1, 2212/2, 
3972, 3874, 3900, 
3986/2, 3995, 

Település 
általában, késő 
középkor 
 



 

 

185, 193, 196, 
200, 199, 291, 
198, 268, 3866, 
207, 271, 272, 
184, 194, 197, 
288, 289, 308, 
3854, 3882, 3852, 
3855, 3842, 3843, 
3904, 3901, 3905, 
3903, 3902/1, 
3684/2, 3685, 
3847, 3706, 3641, 
3642/2, 3642/1, 
3701, 3700/2, 
3697, 3700/1, 
3698, 3699, 3702, 
3696, 3716, 3694, 
3715, 3688, 3690, 
3691, 3675, 3676, 
3677, 3673, 3678, 
3679, 3684/1, 
3692, 3822, 3849, 
3660, 3703, 3674, 
3671, 3672, 3705, 
3649, 3704, 3683, 
4647/2, 4644, 
3654, 3655/1, 
3846, 3845, 3851, 
3844, 3742/1, 
3742/2, 3830, 
3848, 3850, 3884, 
3791, 3794, 3795, 
3796, 4642/2, 35, 
3686, 37, 3668, 
80, 2222, 2219, 
2218, 2215, 40, 
39, 38, 2214, 
2231, 2232/2, 
2232/1, 36, 24, 
18, 32, 76, 78, 77, 
21, 28, 22, 20, 83, 
81/2, 82, 19, 79, 
102, 120, 121, 
202, 201, 4522, 
4523, 4295, 4529, 
4125/3, 4488, 
4114, 4126, 4127, 
4125/1, 4481, 
4482, 4487, 4486, 
4483, 4485, 



 

 

4484/2, 4484/1, 
4526, 4527, 
4525/2, 4525/1, 
4524, 3867, 3859, 
3860, 3468, 3476, 
3858, 3483, 
3415/1, 3414/2, 
3480, 3868, 
3474/1, 3472, 
3473, 3471, 3469, 
3470, 3478, 3485, 
3479, 3484, 3869, 
3856, 3857, 3971, 
3970, 3878, 2291, 
3999/2, 3906, 
3907, 3714, 3709, 
3710, 3937, 3921, 
3689, 3893, 3908, 
3909, 3920, 3918, 
3919, 3936, 3950, 
3951, 3897, 
3911/1, 3911/2, 
3894, 3892, 3914, 
3912, 3913, 3917, 
3891, 3890/2, 
3890/1, 3910, 
3695, 3708, 3707, 
3886, 4019, 
4007/1, 4009, 
4010, 4022, 4016, 
4021, 4027, 4026, 
4025, 4028, 4017, 
4012/1, 3474/2, 
3475, 3481, 
3482/1, 3482/2, 
3519, 3923, 3929, 
3932, 64/1, 31, 
30, 75, 71, 70, 69, 
72, 68, 90, 91, 92, 
93, 64/2, 63, 94, 
65, 23, 73, 85, 87, 
86, 89, 88, 66, 67, 
84, 123, 122, 29, 
3526, 3527/1, 
3511, 3489, 3512, 
3513, 3414/1, 
3991, 3520, 3503, 
3502, 3501, 3499, 
3497, 3500, 3997, 
3505, 3506, 3498, 



 

 

3532, 3531, 3533, 
3538, 3509, 3510, 
3508, 3507, 3492, 
3514, 3515, 3495, 
3496, 3413, 3412, 
3524, 3523, 3522, 
3534, 3410, 3411, 
4013, 3525, 
3493/2, 3491, 
3494, 3504, 3518, 
3517, 3516, 3586, 
3585, 3582, 3566, 
3567/2, 3567/1, 
3543, 3544, 3565, 
3569, 3580/1, 
111, 103, 101, 52, 
53, 113, 112, 339, 
337, 340, 341, 
338, 336, 56, 57, 
50, 55, 51, 115, 
114, 116, 117, 
118, 119, 333, 
334, 332, 98, 99, 
100, 58, 110, 95, 
96, 97, 62/2, 59, 
62/1, 60, 54/1, 
104, 61, 349, 347, 
346/2, 326, 327, 
330, 335, 304, 
320/5, 323, 320/6, 
320/7, 320/3, 362, 
331, 328, 329, 
346/1, 4672, 
4745/4, 4828, 
4827/3, 4827/1, 
4827/2, 4832, 
4834, 4831, 4620, 
4668, 4619, 4618, 
4830, 3666, 3667, 
3665, 3661, 3663, 
2249, 3664, 3656, 
3658, 2248, 4652, 
4651, 4647/1, 
2250, 2565, 2563, 
2555, 2557, 2556, 
2554, 2562, 2561, 
3657, 2558, 2559, 
2560, 4117, 4121, 
3952, 3947, 3946, 
3953, 3948, 4090, 



 

 

4089, 3954, 3956, 
3957, 3955, 3968, 
4097, 4099, 4096, 
4095, 4094, 4091, 
4093, 4530, 4531, 
4124, 4122, 4123, 
4120, 3885, 
3887/1, 3887/2, 
3883, 3823, 3888, 
3915, 3916, 3889, 
3693, 3922, 3877, 
3895, 3896, 3876, 
3875, 3879, 3880, 
3873, 3881, 3853, 
3792/2, 3793, 
3806, 3777, 3775, 
3819, 3778, 3824, 
3821, 3815, 3825, 
3713, 3711, 3712, 
3740, 3737, 3741, 
3739, 3743, 3732, 
3734, 3727, 3728, 
3729, 3731, 3730, 
3768, 3767, 3765, 
3766, 3764, 3769, 
3776, 3774, 3735, 
3738, 3771, 3772, 
3770, 3773, 3820, 
3818, 3817, 3816, 
3800, 3647, 3648, 
3640, 3717/1, 
2569/2, 2570, 
2571, 3634, 2568, 
3650, 2566, 2564, 
2569/1, 3633, 
3627, 3725, 3726, 
3723, 3624, 3623, 
3722, 3724, 3733, 
3721, 3720, 
3736/2, 3626, 
3625, 3622, 3643, 
3644, 3645, 3628, 
3629, 3632, 3630, 
3631, 3636, 
3621/2, 3653/2, 
3655/2, 3652, 
3651, 3653/1, 
3646, 3717/2, 
3718, 3736/1, 
3719, 3639, 3638, 



 

 

3637, 3635, 
3561/2, 3835, 
3836, 3812, 3839, 
3837, 3840, 3811, 
3827, 3813, 3828, 
3862, 3810, 3809, 
3829, 3833, 3808, 
3834, 3807, 3797, 
3790, 3553, 3536, 
3530, 3552, 3558, 
3555, 3549, 3550, 
3551, 3529, 3541, 
3559, 3548, 3560, 
3826, 3801, 3799, 
3798, 3561/1, 
3562/1, 3568, 
3584, 3583, 3993, 
3992, 3988/1, 
3988/2, 3990, 
3989, 3943, 3863, 
3864, 3527/2, 
3832, 3831, 
3528/2, 3554, 
3528/1, 3557, 
3556, 3987, 3838, 
3865, 3841, 3802, 
3803, 3804, 3805, 
3594, 2206, 2190, 
2315, 2204, 2205, 
2203, 2202, 2174, 
2207, 2172, 2208, 
2313, 2314, 
107/2, 4673, 
2213, 33, 4577, 
3928, 3930, 1, 
2245, 324, 3662, 
3924, 3931, 2, 3, 
2246, 2171, 343, 
344, 342, 124, 
109, 108, 107/1, 
106, 105, 74, 
54/2, 4612, 
4592/2, 4584/1, 
4582, 4829, 4602, 
4590, 4600, 4588, 
4586, 4585, 4589, 
4583, 4616/2, 
4613/4, 4614, 
4621, 4616/1, 
4604, 4608, 4607, 



 

 

4609, 4605, 4606, 
4603, 4587, 
4611/1, 4610, 
4591, 4617, 
4613/3, 2217, 
2216, 2225, 2226, 
2227, 2229/1, 
2229/2, 2228, 
2233, 2221, 2247, 
2223, 4092, 4532, 
4528, 4533, 4118, 
4125/2, 4100, 
4119, 3967, 3966, 
3963, 3962, 3960, 
3961, 3958, 3959, 
3969, 3944, 3945, 
3949, 3942, 4098, 
3973, 3976, 3861, 
3872, 3898, 3899, 
3977, 2604/15, 
2605/4, 2610, 
2611, 2612/6, 
2609, 2607, 3618, 
3744, 3619, 3617, 
3620/2, 2608, 
3616, 3615, 3614, 
3620/1, 3621/1, 
3745, 2618, 2619, 
2612/5, 3588, 
3579, 3589, 3578, 
3587, 3785, 3784, 
3756, 3755, 3611, 
3753, 3607, 3577, 
3606, 3608, 3604, 
3760, 3779, 3780, 
3781, 3788, 
3792/1, 3612, 
3751/1, 3751/2, 
3613, 3752, 3610, 
3603/2, 3749, 
3763, 3746, 
3747/2, 3747/1, 
3762, 3761, 3759, 
3758, 3592, 3600, 
3601, 3605, 3599, 
3591, 3602/2, 
3603/1, 3750, 
3754/1, 3748, 
3754/2, 3757, 
3786, 3787, 3783, 



 

 

3782, 311, 312, 
195, 152/2, 153, 
152/1, 131/1, 130, 
155, 281/1, 154, 
126, 128, 127, 
129, 156, 317, 
318, 325, 178, 
177, 313, 314, 
315, 316, 159, 
160, 151, 310, 
306, 309, 305, 
4534, 4557, 4549, 
4552, 4561, 4562, 
4567, 4551, 4545, 
4560, 4559, 4558, 
4566, 4565, 4550, 
4548/1, 4548/2, 
4547, 4546, 4544, 
4056, 4051, 4029, 
4001, 4067, 4068, 
4066, 4060/1, 
4059, 4069, 3964, 
4071, 4072/2, 
4070, 4075, 
4060/2, 4079, 
4076, 4074, 4115, 
4116, 4105, 
4108/2, 4104, 
4108/1, 4052, 
4061, 4102, 4101, 
4103, 4073, 4077, 
4072/1, 4020, 
4023, 4011, 4018, 
4006, 4005, 4008, 
3477, 3488/2, 
3487, 4033, 4032, 
4034, 4035, 4031, 
4024, 4030, 4039, 
4053, 4036, 4038, 
4037, 4057, 4055, 
4054, 4000, 4002, 
4004, 4003, 4058, 
3490, 3488/1, 
3486, 3493/1, 
4014, 4015, 
4012/2, 3994, 11, 
12, 2243, 2242, 
2237, 2239, 
2240/1, 2240/2, 
2236, 2241, 26, 



 

 

27, 13, 14, 6, 10, 
2234, 2235, 25, 
16, 17, 15, 8, 7, 
2255, 2251, 2238, 
2254, 2256, 2257, 
2258, 133, 134, 
137, 139, 142, 
146/1, 145/1, 
138/1, 140, 138/2, 
141, 147, 135, 
136, 149, 148, 
150, 164, 163, 
166, 168, 167, 
162, 161, 146/2, 
165, 145/2, 144/2, 
4665, 4664, 4659, 
4657, 4654, 4649, 
4653, 4656, 4655, 
4648, 4645, 4662, 
4660, 4661, 
4669/1, 4669/5, 
4663, 143, 169, 
4669/4, 4674, 
170, 4613/2, 
4669/3, 4658, 
3941, 3940, 4641, 
4638/2, 4639, 
4640, 4638/1, 
4563, 4629, 4628, 
4627, 4643, 4634, 
4631, 4611/3, 
4611/2, 4630, 
4635, 4576, 3935, 
3938, 3939, 4541, 
4542, 4540, 4538, 
4543, 4569, 
4568/1, 4571, 
4570/1, 4539, 
3934, 4572, 4574, 
4573, 4564, 
4568/2, 3902/2, 
4535, 4536, 4537, 
4570/2, 175, 
218/1, 218/2, 217, 
171, 173, 176, 
215, 45, 46, 48, 
47, 49, 2211, 44, 
41, 42/4, 42/1, 
2287, 2290, 2292, 
2284, 2293/1, 



 

 

2293/2, 2289, 
2285, 2288, 2286, 
42/5, 43, 42/6, 
42/3, 2209, 2210, 
3965, 3979, 5, 9, 
2567, 4575, 4636, 
4637, 4642/1, 
4088, 3933, 3927, 
3925, 319, 174, 
2244, 3926, 4, 
4671, 3575, 3590, 
3547, 3580/2, 
3576, 3571, 3574, 
3593/2, 3593/1, 
3573, 3572, 3539, 
3546/1, 3545, 
3546/2, 3564, 
3563, 3581, 
3562/2, 3537, 
3540, 125, 280/2, 
276, 158, 157, 
277, 278, 279, 
280/1, 182, 181, 
284, 275, 285, 
283, 180, 179, 
287, 273, 286, 
274 

122 83573 
 

71 Tabán, Bajnok u 
 

4029, 4025 Sír általában, 
ismeretlen kor 

123 83957 
 

72 Ördögárok I. 
 

0832/9, 0832/2, 
0832/25, 0832/24, 
0832/23, 0832/27, 
0832/29, 0832/30, 
0832/31, 0832/32, 
0832/26, 0828/59, 
0827, 0825/4, 
0825/25, 0825/26, 
0825/27, 0825/28, 
0825/29, 0825/30, 
0825/31, 0825/24, 
0825/23, 0825/32, 
0825/17, 0825/18, 
0843/1, 0832/49, 
0825/11, 0832/51, 
0825/12, 0825/14, 
0832/39, 0832/40, 
0832/41, 0832/42, 
0832/43, 0832/45, 
0832/44, 0832/38, 
0832/37, 0832/35, 

Erődítés, 
szarmata 
 



 

 

0832/36, 0832/33, 
0832/34, 0832/48, 
0832/13, 0832/14, 
0832/12, 0832/15, 
0832/16, 0832/17, 
0832/18, 0832/19, 
0832/20, 0832/21, 
0832/22, 0832/50 

124 83959 
 

73 Ördögárok II. 
 

0963, 0940/55, 
0940/53, 0940/54, 
0940/37, 0940/36, 
0976/25, 0940/60, 
0940/9, 0940/71, 
0940/70 

Erődítés, 
szarmata 
 

125 83961 
 

74 Ördögárok III. 
 

0983/27, 0983/25, 
0983/22 

Erődítés, 
szarmata 
 

126 85629 75 Kószó- tanya 0153/23 Temető, avar 
 

 

 

 

 


