Nagyközségi Önkormányzat
Kiszombor
Képviselő-testület

Kiss Mária Hortensia Honismereti
Kör
Tárgy: A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
tagságának javaslatai, kérdések és kérések.
Helyi rendelet
módosítási javaslata, kérése

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Asszony!
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága mindenekelőtt boldog, munkálkodós,
sikeres új esztendőt kíván a képviselő-testület tagjainak, az önkormányzatnak.
Kiszombor község, közösség új évével kapcsolatban néhány javaslatunk van, amit a
képviselő-testületnek szánunk megfontolásra.
-A honismereti kör alapszabálya szerint egyik feladatunk a műemlékvédelem. Ami úgy
gondoljuk, minden zombori lakosnak szívügye lehet és kell (!) legyen. Az önkormányzat
ebben a munkában élen jár. Ajánljuk a honismereti kör tagságában, pártoló tagságában rejlő
kis alkotói közösséget ebben a közös célban, talán közös munkában, partnerként a testület
számára.
-Az önkormányzat az elmúlt hosszú időszakban esetenkénti megállapodásokat kötött a
honismereti körrel (ahogy a Kiszomborért Alapítvánnyal is) néhány ilyen jellegű feladatra.
Kérjük, fontolják meg egy partnerségi együttműködési megállapodás kötését a honismereti
körrel, hisz néhány célunk közös, és lehetséges, hogy néhány közhasznú közösségi-kulturális
tevékenység végzése, megvalósítása egy civil szervezeten keresztül, annak bevonásával
egyszerűbb és olcsóbb.
-Kérdésünk, kérésünk: a mostanában felszedett járólapokból lehet-e kérni-kapni a honismereti
kör számára? Szükségünk lenne az útvesztőben a kisház alá, ill. adventkor az adventi koszorú
alá, körül. Ez utóbbit talán állandóra is lehetne?
-Köszönet, hogy az önkormányzat a betlehemi szobrok szúmentesítését megoldja. Fontos ez,
mert kár lenne, ha átmennének valamennyi szoborba.
-Módosítási javaslatunk a közterület-használati díjmentességgel (is) foglalkozó helyi rendeletre van.
Idézet a helyi rendeletből:

„Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2005. (I.25.) KKÖT. rendelete a
közterület használat rendjéről
(Egységes szerkezet)

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
§ Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a.) a fegyveres erő, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi
szolgálat létesítményei elhelyezésére,
b.) a közművek (elektromos, gáz, víz és csatornázási művek), valamint a köztisztasági
szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére,
c.) a postai és távközlési tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések
elhelyezésére, d.) a közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti vállalatoknak a
feladatok ellátását szolgáló létesítmények elhelyezésére,
e.) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és
köztárgyak elhelyezésére, f.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges
területek után,
g.)a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt önkormányzati költségvetési szerveknek.** A

2. számú melléklet a 3 /2005.(I.25.)KKÖT rendelethez Jelen rendelet 9. § (1) bekezdésében és
10. § g) pontjában hivatkozott önkormányzati költségvetési szervek az alábbiak:
- Kiszombor Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8. - Ady Endre Művelődési Ház 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.
- Dózsa György Általános Iskola 6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.
- Kiszombori Mikrotérségi Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 6775 Kiszombor, József
A. u. 19.
- Közművelődési Könyvtár 6775 Kiszombor, Szegedi u.2/b.”
Kérjük, az önkormányzat módosítsa a helyi rendeletet, amennyiben lehetséges, a következő
módon:
mindazon civil szervezetek, melyek közhasznúak, avagy közhasznú kulturális-közösségisport-környezetvédelmi-hagyományápoló tevékenységet folytatnak közterületen a

kiszombori lakosság számára, szintén kerüljenek bele a 2. számú mellékletbe, vagyis
mentesüljenek a közterület-használati díjfizetés alól. Bejelentési kötelezettségük legyen, de
ne kelljen a közösség számára hasznos tevékenység után díjat fizetniük.

Figyelmüket, véleményüket, munkájukat köszönjük.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagságának nevében Endrész Erzsébet,
elnök

