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Tárgy:  Intézményátszervezések Sorszám: IV/4 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Mötv. 50. §-
a alapján 

Véleményező 
Bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 84. § (7) – (8) bekezdése együtt határozza meg a 
köznevelési intézmények átszervezésére vonatkozó döntések lehetőségeit: 

„(7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 
munkanapjáig hozhat döntést 

 a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

 b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

 ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

 bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

 c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

 d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével 

kapcsolatban. 

 (8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július 
utolsó munkanapja.” 

Ezeknek eleget téve három köznevelési intézmény átszervezéséről kell véleményt alkotnunk, illetve 
döntenünk. 

I.  Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületének igazgatója az előterjesztéshez 
mellékelt dokumentumot juttatta el az önkormányzathoz. A törvény értelmében átszervezésnek 
minősülő telephelybővítések az állami fenntartásba adás előtti állapotok visszaállítását jelentik a 
művészetoktatás területén, illetve a Petőfi u. 21. sz. alatti ingatlan esetében a tulajdonosváltozást 
(LISZ Kft – Önkormányzat) rögzítik. A tanulói létszám növelése amiatt indokolt, hogy a korábbi 
közoktatási törvény 26 főben állapította meg a maximális létszámot, a köznevelési törvény ezt 27-re 
növelte. 

II.  Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületének Igazgatója az 
előterjesztéshez mellékelt dokumentumokat juttatta el az önkormányzathoz véleményezés céljából. 
A kérelemben foglaltak alapján a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 
feladatköre a tehetséggondozás feladattal bővül. A céllal maximálisan egyetértünk. 
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III.   Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Ótemető utcai Bóbita Tagóvodájának átadása jelen nevelési 
év végén megtörténik, így az intézményen belüli férőhely racionalizálására a következő nevelési év 
elején sor kerülhet. Ez a Nevelő utcai Végvári Tagóvoda bezárását és az Ótemető utcai Bóbita 
Tagóvoda 2 csoporttal történő bővítését jelenti. A döntés előtt 30 nappal az érintett közösségeket 
(szülői szervezet, alkalmazotti közösség) a várható döntésről tájékoztatni kell és véleményüket kell 
kérni a tervezett átszervezéssel kapcsolatban. Az intézmény fenntartója a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás, így a döntést május végéig Békés Város és Tarhos Község 
Önkormányzatának, illetve a Társulási Tanácsnak is meg kell hoznia. 

A változás miatt át kell alakítani a tagóvodák felvételi körzethatárait is. 

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója arról tájékoztatott bennünket, hogy 2-3 tarhosi 
szülő megkereste gyermeke bölcsődei elhelyezése ügyében. Amennyiben ennyi a valós igény, az 
intézmény tudja vállalni felvételüket. Ehhez társulási megállapodásunk (külön előterjesztésben) és 
az intézmény alapító okiratának módosítására is szükség van, amit májusban terjesztünk elő. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatójának 5 évre szóló 
magasabb vezetői megbízása 2014. július 31-ével lejár. A Társulási Tanács a törvény erejénél fogva 
kiírta a pályázatot.  A döntés előtt a két tagtelepülés képviselő-testületének véleményét a Társulási 
Tanács kikéri.  

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

I. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében eljárva a Dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével az alábbiak 
szerint egyetért: 

1. a békési 800-as helyrajzi számú, Békés, Petőfi u. 21. sz. alatti minősített táncterem 
használati jogának ingyenes használati jogra módosításával. 

2. az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység Békés, Rákóczi u. 8. sz. alatti új telephely 
bővítésével. 

3. a Békés, József A. u. 12. sz. alatti ingatlanban új művészeti ág indításával. 
4. a József A. u. 12. sz. alatti székhelyintézményben az alapfokú oktatásba felvehető tanulók 

maximális létszámának növelésével. 
5. a Kamut, Petőfi u. 47. sz. alatti telephelyen néptánc tanszak indításával. 
6. a Kamut, Petőfi u. 47. sz. alatti telephelyen rézfúvós tanszak indításával. 
 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Kis Eszter tankerületi igazgató 
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II. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében 
eljárva a Békés megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye vonatkozásában 
tehetséggondozás feladattal való bővítésével egyetért. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Czégény Gyula tankerületi igazgató 

 

III. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 

1. a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Végvári Tagóvodáját, mint feladat ellátási 
helyet - 2014. június 30-ával - meg kívánja szüntetni. A tagintézmény jogutódja az 
intézmény Ótemető utcai Bóbita Tagóvodája. 

2. a Bóbita Tagóvoda férőhelyeinek számát 50 fővel növeli 125 főre.  
3. kéri az óvoda igazgatóját, hogy a szülők és dolgozók tájékoztatásáról gondoskodjon. 
4. kéri polgármesterét, hogy az alapító okirat és a felvételi körzethatárok módosítását a 

májusi képviselő-testületi ülésre készítse elő. 
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Bereczki Lászlóné óvodaigazgató 

 

 

Békés, 2014. április 23. 

 

      Izsó Gábor 

      polgármester 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

Pénzügyi ellenjegyző 












