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2013. május 13-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete igazgatója a mellékelt 

dokumentumot juttatta el hozzánk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. 

(VII. 27.) Korm. rendelet szerint:  

 2. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll. 

 (2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület. 

 (3) A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és 

illetékességi területével. 

 (4) A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe 

a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, 

valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, 

amelynek székhelyén működik. 

 

A Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012 decemberében történő átvételekor az intézmény 

egységesen az intézményfenntartó központ békési tankerületéhez került. A kormányrendelet szerinti 

funkcionális szétválasztás a 2013/14. tanévvel történik meg. Ennek végrehajtásaként kereste meg a 

tankerület önkormányzatunkat, hiszen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 84. § 

(7) bekezdése értelmében ez átszervezésnek minősül, és az erre vonatkozó döntést május utolsó 

munkanapjáig meg kell hozni, illetve a törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja szerint a működtető 

önkormányzat véleményét a döntés előtt be kell szerezni. Mivel a pedagógiai szakszolgálatok feletti 

fenntartói jog gyakorlóját jogszabály jelölte ki, az átszervezést tudomásul kell vennünk minden 

további véleményalkotás nélkül. Annyit meg kell jegyeznünk, hogy ez az átszervezés az 

intézményátadás-átvétel procedúrájának megismétlését jelenti, mert a pedagógiai szakszolgálat 

működését biztosító vagyoni elemeket az intézményfenntartó központ békési tankerületével kötött 

szerződésből törölni kell, a megyeközponti tankerülettel pedig a vagyonra új működtetői szerződést 

kell kötni. A helyzetet bonyolítja, hogy a pedagógiai szakszolgálat további elhelyezéséről már 

folytattunk megbeszéléseket, melyek még nem juttattak el bennünket a végső megoldáshoz, így az 

elhelyezést szolgáló ingatlanról még nem tudunk érdemben nyilatkozni. 

A köznevelési törvény 84. §. (7) – (8) bekezdése együtt határozza meg az iskoláról való 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.” 
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A két bekezdés együttes alkalmazásával annyit mondhatunk ki, hogy az átszervezést 

tudomásul vesszük, a pedagógiai szakszolgálat jövő tanévtől történő elhelyezéséről pedig 

július utolsó munkanapjáig kötünk szerződést. Ennek megfelelően a Kossuth u. 4. számú 

ingatlant kivesszük a békési tankerülettel kötött szerződésből, a megyeközponti tankerülettel 

pedig már az új helyszínre kötünk szerződést a törvényben előírt határidőig.  

Ez az eljárás pontosan megfelel annak az ügykezelésnek, amit az iskolaátadás során az 

intézményfenntartó központ alkalmazott: decemberben átvette az intézményt, januárban pedig 

a feladatellátást szolgáló vagyont. 

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

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási 

jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegységének a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Tankerülete fenntartásába kerülését 

tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 1-jei hatállyal - a 

Békés, Kossuth u. 4. sz. alatti, a pedagógiai szakszolgálat elhelyezését szolgáló 

ingatlan vonatkozásában - kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Békési Tankerületével 2013. január 31-én kötött használati szerződés módosítását, 

egyúttal felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok aláírására, 

megtételére.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Békés Megyei Tankerületével használati szerződést kíván kötni a 

pedagógiai szakszolgálat elhelyezését szolgáló ingatlanra és a feladatellátást biztosító 

ingó vagyonra vonatkozóan. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

84. § (8) bekezdése alapján a döntést a képviselő-testület júniusi ülésén hozza meg, a 

szerződést 2013. július 31-ig kell megkötni. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Kis Eszter tankerületi igazgató 

  Czégény Gyula megyei tankerületi igazgató 

 

Békés, 2013. május 7. 

 

      Izsó Gábor 

      polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 






