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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2013. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde és a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
működési területe társulási megállapodások, illetve szolgáltatói szerződések alapján több
településre terjed ki, mindkét intézménynek van tarhosi telephelye.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
korábbi társulási megállapodásokat valamennyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia és e
törvény IV. fejezetének megfelelően módosítania a dokumentumokat. A változás lényege,
hogy csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek a jövőben, melyek
törzskönyvi bejegyzéssel, adószámmal, önálló számlával rendelkeznek. Önálló költségvetésük
van és közös intézmény fenntartása esetén az intézmények költségvetése is a társulás
költségvetésében jelenik meg, melyhez az államháztartás szabályai szerinti előterjesztések,
beszámolók, adatszolgáltatások tartoznak.
A társtelepülésekkel kötött megállapodások felülvizsgálata során három lehetőség között kell
döntenünk:
1. A meglévő intézményfenntartó társulás módosítása a törvénynek megfelelően.
2. A társulási megállapodás felmondása, önálló intézményfenntartás.
3. A társulási megállapodások oly módon történő módosítása, hogy az intézmények
közös fenntartását a már jogi személyiséggel rendelkező többcélú Békési Kistérségi
Társulás látja el.
Az előnyök és hátrányok számbavétele alapján arra teszünk javaslatot, hogy a Tarhos
községgel fennálló intézményfenntartó társulási megállapodásunkat módosítsuk (az óvoda
mellett bővítsük ki a szociális feladatokra is), a többi településsel pedig mondjuk fel a
szerződéseket.
A két intézmény alapító okiratát mindenképpen módosítani kell.
Kérem a képviselő-testületet a határozatok elfogadására.
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Határozati javaslat:

I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete és Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2012. december 12én kelt társulási megállapodását közös megegyezéssel a határozat melléklete szerint
módosítja. A társulási tanácsba Békés Város Önkormányzata
______________________-t,
______________________-t,
______________________-t delegálja.
II.
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 55/2013. (II.28.) számú
határozatával a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára kiadott egységes
szerkezetű alapító okiratot alapítói jogkörében eljárva a határozat 1. sz.
melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára a határozat 2. sz. melléklete szerinti
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
III.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
1. Békési Kistérségi Társulással a hajléktalanok ellátása feladat biztosítására 2005.
szeptember 13-án kötött megállapodást,
2. Mezőberény
Város
Ön
Önkormányzatával,
Köröstarcsa
Község
Önkormányzatával, Murony Község Önkormányzatával, Kamut Község
Önkormányzatával, Tarhos Község Önkormányzatával, Bélmegyer Község
Önkormányzatával a pszichiátriai betegek ellátása feladat biztosítására 2007.
január 17-én kötött társulási szerződést
3. Tarhos Község Önkormányzatával a családsegítő feladatok ellátására 2007.
január 17-én kötött társulási szerződést
4. Tarhos Község Önkormányzatával a nappali ellátási feladatok biztosítására 2007.
június 28-án kötött társulási szerződést,
5. Tarhos Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtási feladatok biztosítására
2007. június 28-án kötött társulási szerződést,
6. Tarhos Község Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálati feladatok
ellátásának biztosítására 2007. december 15-én kötött társulási szerződést
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7. Tarhos Község Önkormányzatával a szociális étkezési feladatok biztosítására
2008. május 5-én kötött társulási szerződést
2013. július 1-jével közös megegyezéssel megszünteti. Feleknek egymással elszámoltak és
a jövőben követelést egymással szemben jelen megállapodások vonatkozásában nem
támasztanak.
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás keretében
Tarhos Község Önkormányzata és Békés Város Önkormányzata a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ közös fenntartásáról megállapodik, és társult felek más
igénybevevők esetén az intézményfenntartó társulást feladatellátási szerződések
megkötésére felhatalmazzák.
IV.
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ alapítói jogainak megtartásával a fenntartói, irányítói,
felügyeleti jogokat 2013. július 1-jével átadja a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulásnak.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a
377/2012. (XII.12.) számú határozatával a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ számára kiadott egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat 1. sz.
melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára a határozat 2. sz. melléklete
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
4. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának Békés Város
Önkormányzata által adott vezetői megbízása annak lejártáig érvényben marad.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. május 24.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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melléklet az I. sz. határozati javaslathoz

Társulási megállapodás
1. A társulás neve: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
2. A társulás tagjai
Neve
Címe
Képviselője
Békés Város
Önkormányzata
Tarhos Község
Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi u. 2
5641 Tarhos, Petőfi u. 29.

Izsó Gábor
polgármester
Hornok Sándor
polgármester

Lakosságszám
2013. jan. 1.
20.588
878

A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem
számít a megállapodás módosításának.
3. A társulás által ellátott feladatok:
a. óvodai nevelés-oktatás közös fenntartású intézmény útján.
b. szociális ellátások intézmény közös fenntartása útján.
4. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány:
 A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melybe Békés Város
Önkormányzata 3, Tarhos Község Önkormányzata 1 főt delegál. Minden
delegáltnak egy szavazata van.
 A társulás a tagjai közül elnököt választ.
 A tagtelepülések jegyzői a társulási üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.
5. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
a) A társulási tanács határozatképes, ha a delegált képviselők több mint fele jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
b) Minősített többség esetén a döntés legalább a delegáltak több mint felének
egybehangzó szavazata esetén érvényes. Minősített többséget igénylő döntések:
 társulási megállapodás módosítása
 a társuláshoz való csatlakozás elfogadása
 a társulásból való kiválás, kizárás jóváhagyása
 a társulás költségvetésének jóváhagyása, a beszámolók, a zárszámadás elfogadása
 a társulás által fenntartott intézmény irányítói jogkörébe tartozó ügyek az egyéb
munkáltatói jogkörök gyakorlása kivételével.
6. A társulási megállapodás felmondása, a társulásból való kizárás, kiválás a 18. pont
szabályainak betartásával bármely tagtelepülés egyoldalú nyilatkozatával érvényes,
amíg a társulást két tagtelepülés alkotja.
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7. Közös fenntartású intézmények:
 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
 Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
a) az intézmények alapítói jogát Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község
Önkormányzata együttesen gyakorolja.
b) Az intézmények feletti fenntartói, irányítói jogokat a társulási tanács és annak
elnöke gyakorolja.
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
a. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Békési Polgármesteri Hivatal
látja el
b. A társulás tagjai a munkaszervezet és gazdálkodás kiadásait a 2. pontban
rögzített lakosságszám arányos tagdíj befizetésével finanszírozzák.
c. A társulás által fenntartott intézmények működéséhez a társulás tagjai az
igénybe vett szolgáltatások arányában járulnak hozzá:
I. Amennyiben a feladatellátás településenként külön telephelyen folyik, a
telephelyhez köthető bevételek és az ott keletkező kiadások
különbözete a települési önkormányzatot terheli.
II. Amennyiben az egyes ellátásokat a 12. pont alapján az intézmény csak
egyik tagtelepülés számára nyújtja, a szakfeladat kiadásai az érintett
települést terhelik.
III. Amennyiben valamely ellátás csak az egyik településen lévő
telephelyen folyik minden tag számára, a szakfeladat kiadásaihoz a
tagtelepülések az előző költségvetési év igénybevételeinek arányában
járulnak hozzá.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás: a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján a
társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:
a. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik.
b. A tagok a feladatellátáshoz szükséges ingatlan- és ingó vagyont a közös
feladatellátás idejére a társulás által fenntartott intézmény rendelkezésére
bocsátják. A társulás a tulajdonos önkormányzatokkal ingyenes használatra
vonatkozó szerződést köt.
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések:
a. az alapítói jogokat a Békési Kistérségi Óvoda esetében Békés Város
Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata együttesen, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ alapítói jogait Békés Város Önkormányzata
gyakorolja;
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b. a felügyeleti, irányítási, fenntartói jogokat és egyéb munkáltatói jogokat a
társulási tanács és annak elnöke gyakorolják.
12. A társulás általános rendjétől eltérő, nem minden tag részére történő feladatellátás
módja:
a. a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátást csak a Békés város
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek számára nyújt;
b. a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ csak Békés város lakói számára
biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:
 gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi)
 támogató szolgáltatás
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 pszichiátriai betegek nappali ellátása
13. A társulás általános rendjétől eltérő ,külső igénybevevők számára történő feladatellátás
módja: A Társulási Tanács a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ feladataira
feladatellátási szerződést köthet a térség további településeivel. A nyújtott
szolgáltatások a normatív támogatások és intézményi térítési díjak által nem fedezett
kiadásait az igénybevevő települések hozzájárulásai biztosítják.
14. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
a. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a közös
fenntartású intézmények által nyújtott szolgáltatások a társulási megállapodás
alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított térítési
díj alapján vehetők igénybe.
b. A feladatellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások az igénybevevő
személyek
lakóhelye
szerint
illetékes
helyi
önkormányzat
kötelezettségvállalásával vehetők igénybe.
15. A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselőtestületeinek.
16. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
 A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel
rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.
 A társulás által fenntartott intézmények belső ellenőrzéséről a Békési Kistérségi
Társulás gondoskodik.
17. A megállapodás módosításának feltétele: a jelen megállapodás 5. b) pontjában
meghatározott minősített döntéshozatallal.
18. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
a) a társulásból való kiválás, a társulási megállapodás felmondása, a közösen
fenntartott intézmény megszüntetése, fenntartói jogának megváltozatása naptári év
fordulójával, illetve a köznevelési törvény szabályai figyelembevételével
lehetséges:
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 általános elvként: a tagtelepülés döntését a tervezett változás időpontja előtt 6
hónappal köteles bejelenteni és a változásnak a naptári év fordulójára kell
esnie;
 köznevelési-közoktatási intézményt érintő döntés esetén: a döntést május
utolsó munkanapjáig minden érintettnek meg kell hoznia, az intézményi
kiválás pedig július-augusztus hónapokra eshet, a költségvetési szempontok
figyelembe vételével általános elvként július 1. napjára.
b) a társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási
megállapodásból fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi
hozzájárulás, döntési, egyeztetési kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból
kizárható, akinek döntései a társulással szemben támasztott jogszabályi
követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás finanszírozása érdekében
szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, a társulás költségvetési
támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás pénzügyi
következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös
feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben
határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei
teljesítésére.
19. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége,
módja:
a) A társulás vagy társulási tagság megszűnése esetén a vagyon használati joga a
tulajdonos önkormányzatra száll vissza.
b) A társulás által végzett fejlesztések, beszerzett eszközök azt az önkormányzatot
illetik, melynek területén a fejlesztés megvalósult, melynek telephelyére az
eszközöket beszerezték.
c) Amennyiben a feladatellátás kötelezettje a vagyonmegosztás idején nem a
tulajdonos önkormányzat, a továbbra is a feladatellátást szolgáló vagyont a
feladatot ellátó számára a tulajdonos önkormányzat ingyenes használatba adni
köteles.
d) A közösen fenntartott intézmények működéséhez való hozzájárulással a tagok a
zárszámadás keretében, év közbeni megszűnés esetén annak megfelelően
számolnak el egymással.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Békés, 2013. ……………………… hó ……. nap
Izsó Gábor

Hornok Sándor
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1.sz. melléklet a II. sz. határozati javaslathoz

Alapító okiratot módosító okirat
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 55/2013. (II.28.) sz. határozattal kiadott alapító okiratot a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (6)
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat preambulumában az alapítói jogok gyakorlójaként Békés Város
Önkormányzatát és Tarhos Község Önkormányzatát nevezi meg.
2. 1.B/ pontját az alábbi 1.B/ pontra módosítja:
„1.
B/ Fenntartó
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: társulási tanács elnöke”
3. 1.C/ pontjában a fenntartó és irányító szerv megnevezését Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa, 5630 Békés, Petőfi u. 2.
megnevezésre módosítja, a belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezést törli.
4. 2.D/ pontja gazdálkodási jogköre az „ellátja a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ gazdálkodási feladatait” rendelkezéssel egészül ki.
5. 2.G/ pontja Tagintézményei közül törli a 2. sz. bölcsődét.
6. 2.H/ pontjában [az ellátás mutatószámai] a bölcsődei csoportok számát 12-re, a
felvehető bölcsődések számát 144-re módosítja.
7. 2.K/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a békési 3444. helyrajzi számú
ingatlant.
8. 3. pontjában [Az intézmény tevékenységei] a 680002 számú szakfeladat
megnevezését Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése megnevezésre módosítja.
9. 4.B/ pontjában az intézményvezető kinevezésének rendjére vonatkozó
rendelkezésben a kinevezési jogkör gyakorlóját Fenntartó-ra módosítja.

10. Az 55/2013. (II.28.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat
záradéka helyébe az alábbi záradék lép:
„Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.jével lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
2013. március 1.-jén kelt, 55/2013. (II.28.) számú határozattal elfogadott
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
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A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
__________/2013. (V.30.), Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
__________/2013. (hó.nap.) számú határozatával fogadta el.

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
__________/2013. (V. 30.), Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
__________/2013. (hó.nap.) számú határozatával hagyta jóvá.
Békés, 2013. május 30.

Békés Város Polgármestere

Tarhos Község Polgármestere

Békés Város Jegyzője
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2.sz. melléklet a II. sz. határozati javaslathoz

Alapító okirat

a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
számára
Az alapítói jogokat gyakorló Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (6)
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbi alapító okiratot adja ki:
Alapító

1.

A/ Alapítók
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései:

B/

Neve

Békés Város Képviselő-testülete

Székhelye

5630 Békés, Petőfi u. 2.

Alapító határozat száma

239/2008. (V. 29.)

Neve

Tarhos Község Képviselő-testülete

Székhelye

5641 Tarhos, Petőfi u. 29.

Alapító határozat száma

59/2008. (VI. 5.)

Alapítás ideje

2008. július 1.

Fenntartó
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: társulási tanács elnöke

C/ Irányító és felügyeleti szerv
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa
5630 Békés, Petőfi u. 2.
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Alapított intézmény

2.

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

A/ Neve
B/

Székhelye: Fürkész Központi
Óvoda

5630 Békés, Baky u. 4.

Levelezési cím:

5630 Békés, Petőfi u. 4.

C/ Közfeladata
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bek.
a) pontja, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 42.§’-a alapján:
- bölcsődei nevelés
- óvodai nevelés,
Tagozatos oktatást nem folytat.
szakágazat

851020

D/ Besorolása
gazdálkodási jogköre

Számlavezető
pénzintézet

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
ellátja a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ gazdálkodási feladatait
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

Bankszámlaszáma

11998707-04606873-00000000

Adónyilvántartási
száma

15347165 2 04
közös igazgatású közoktatási intézmény

E/

Típusa

F/

Törzsadatai
OM azonosító

028047

Törzsszám

347169

KSH statisztikai
számjel

15347165-8510-322-04

KSH területi

0409760
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számjel
G/ Az intézmény felépítése
Intézményegységek:
 Békés Városi Bölcsőde
 Békési Kistérségi Óvoda
Tagintézmények:
Címe

Neve
Újvárosi Óvoda

5630 Békés, Csabai u. 30.

Bóbita-Integrált Óvoda

5630 Békés, Ótemető u. 2.

Hunyadi Óvoda

5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.

Korona Óvoda

5630 Békés, Korona u. 1.

Teleky Óvoda

5630 Békés, Teleky u. 26.

Végvári Óvoda

5630 Békés, Nevelő u. 1.

Tarhosi Óvoda

5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.

3.sz. bölcsőde

5630 Békés, Rákóczi u. 16.

Földvár bölcsőde

5630 Békés, Fábián u. 25/2.

H/ Mutatószámai
Bölcsődei csoportok száma
Felvehető bölcsődések
száma
Óvodai csoportok száma
Férőhely (2 m2/fő)
Felvehető óvodások száma
I/ Működési területe

12
144
22
505
550

Bölcsődei ellátás Békés város közigazgatási területén
Óvodai ellátás a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek
közigazgatási területén: Békés, Tarhos
J/ Nyitvatartási ideje
Bölcsőde: reggel 6 órától délután 18 óráig
Óvoda: Reggel 6,30 órától délután 17,30 óráig.
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K/ Az intézmény vagyona
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan
forgalomképes önkormányzati törzsvagyon:
Helyrajzi száma
178

Címe

Megjegyzés

5630 Békés, Ótemető u. 2.

816

5630 Békés, Petőfi u. 41.

824

5630 Békés, Teleki u. 26.

2365

5630 Békés, Korona u. 1.

3076

5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.

3422

5630 Békés, Csabai u. 30.

3985

5630 Békés, Baky u. 4.

6413/1

5630 Békés, Nevelő u. 1.

102/1

5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.

76

5630 Békés, Rákóczi u. 16.

6597/3

5630 Békés, Fábián u. 25/2.

Tornaszoba -Békés Városi
Jantyik M. Múzeummal
közösen

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.
3.

Az intézmény tevékenységei
A/ Alaptevékenységek

Szakfeladat
száma

Megnevezés
Óvodai nevelés
Óvodai nevelés

8510111

Integrációs óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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8510121

Ifjúság-egészségügyi gondozás

8690421

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Logopédiai ellátás

8560111
Gyermekjóléti ellátás

Bölcsődei ellátás

8891011
Közétkeztetés

Óvodai intézményi étkeztetés

5629121

Munkahelyi étkeztetés

5629171
Gazdálkodás

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6800021
6800022

Felnőttképzés
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás

853224

B/ Vállalkozási tevékenységek
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6800023

A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.

4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok



-

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje
Az intézmény vezetője
- Magasabb vezető beosztású dolgozó
- Fenntartó bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat útján 5 év
határozott időre
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Az intézményvezető helyettese
- magasabb vezető beosztású dolgozó
- Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre
Az intézményvezető gazdasági helyettese
-

magasabb vezető beosztású dolgozó

-

Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre

Intézményegység vezető
-

magasabb vezető beosztású dolgozó

-

Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre

Tagintézmény vezető
-

vezető beosztású dolgozó

-

Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre

Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.-jével lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2013. március 1.-jén
kelt, 55/2013. (II.28.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
A Békés Városi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a __________/2013. (V.30.),
Tarhos Község Önkormányzata __________/2013. (hó.nap.) számú határozatával fogadta
el.
Békés, 3013. május 30.

Békés Város Polgármestere

Tarhos Község Polgármestere

Békés Város Jegyzője
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1.sz. melléklet a IV. sz. határozati javaslathoz

Alapító okiratot módosító okirat
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 377/2012. (XII.12.) sz. határozattal kiadott alapító okiratot a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (6)
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
1. 1.B/ pontjában a fenntartó személyét a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás-ban nevezi meg.
2. 1.C/ pontjában Irányító és felügyeleti szervként a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsát nevezi meg, a belső ellenőrzésre
vonatkozó rendelkezést törli.
3. 2.G. pontja [Működési területe] helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.G/ Működési területe:
A Békési Késtérségi Intézményfenntartó Társulás (Békés, Tarhos) tagtelepüléseinek
közigazgatási területe. A gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi), a támogató
szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek nappali
ellátása feladatokat csak Békés város közigazgatási területén végzi. Feladatellátási
szerződések alapján térségi feladatokat is elláthat.”
4. 2.H/ pontja [Az intézmény vagyon, telephelyei] megjegyzés rovatában az idősek
nappali ellátása feladat „idősek (demens) nappali ellátása” kifejezésre módosul.
5. 3. pontjában [Az intézmény tevékenységei] a 680002 számú szakfeladat
megnevezését Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése megnevezésre módosítja.
6. 3.a/ pontja [Alaptevékenységek] a 881012 számú, demens betegek nappali ellátása
megnevezésű szakfeladattal egészül ki.
7. 4.B/ pontjában az intézményvezető kinevezési jogának gyakorlóját a „társulási
tanács”-ban nevezi meg.
8. Az 377/2012. (XII.12.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat
záradéka helyébe az alábbi záradék lép:
„Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.jével lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ 2012. december 14.-én kelt, 377/2012. (XII.12.) számú határozattal
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
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A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva __________/2013. (V.30.) számú
határozatával fogadta el.”
Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
alapítói jogkörében eljárva __________/2013. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
Békés, 2013. május 30.

Békés Város Polgármestere

Békés Város Jegyzője
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2.sz. melléklet a IV. sz. határozati javaslathoz
Alapító okirat
a Békés

Városi Szociális Szolgáltató Központ
számára

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.

Alapító
A/ Alapító
Neve
Székhelye
Alapító határozat száma
Alapítás ideje

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5630 Békés, Petőfi u. 2.
64/2006. (III. 30.)
2006. július 1.

B/ Fenntartó
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
5630 Békés, Petőfi u. 2.

2.

C/ Irányító és felügyeleti szerv
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Alapított intézmény
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
A/ Neve
5630 Békés, Jantyik u. 1.
B/ Székhelye
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
C/ Közfeladata
szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a alapján, és a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 57. §-a alapján:
gyermekjóléti szolgálat, szociális alap és szakosított
szolgáltatások
D/ Besorolása
gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde látja
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el.
Számlavezető
pénzintézet

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

Bankszámlaszáma

11600006-00000000-53640930

Adónyilvántartási
száma

16655953-2-04
integrált szociális intézmény

E/ Típusa
Szakágazat

889900

F/ Törzsadatai
Törzsszám

633314

KSH statisztikai
számjel

16655953-8899-322-04

KSH területi
számjel

0409760

G/ Működési területe
A Békési Késtérségi Intézményfenntartó Társulás (Békés, Tarhos)
tagtelepüléseinek közigazgatási területe. A gyermekek napközbeni ellátása (nyári
napközi), a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a
pszichiátriai betegek nappali ellátása feladatokat csak Békés város közigazgatási
területén végzi. Feladatellátási szerződések alapján térségi feladatokat is elláthat.

H/ Az intézmény vagyona, telephelyei
Az alapító által az intézmény telephelyeiként rendelkezésére bocsátott
korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon:

Helyrajzi
száma
1087

Címe

Megjegyzés
IV. sz. Idősek Klubja:
Idősek (demens) nappali ellátása,
fogyatékosok nappali ellátása,
szociális étkeztetés helyben

5630 Békés, Dózsa Gy. u.
36/1.

19

3910

3996

5630

5636

6413/1

6416
6580
6581
7037/5
114

fogyasztással, elvitellel
II. sz. Idősek Klubja Idősek
5630 Békés, Szarvasi u.
(demens) nappali ellátása, szociális
40/1.
étkeztetés helyben fogyasztással,
elvitellel
Támogató szolgálat, fogyatékosok
5630 Békés, Kossuth u. 11. nappali ellátása, közösségi ellátás,
szociális foglalkoztatás
Székhely gyermekjóléti szolgálat,
családsegítő szolgálat, étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
5630 Békés, Jantyik u. 1.
I. számú Idősek Klubja: idősek
(demens) nappali ellátása,
szociális étkeztetés helyben
fogyasztással, elvitellel
5630 Békés, Csallóközi
Férfi hajléktalan szállás
u.1/2.
III. sz. idősek klubja idősek
(demens) nappali ellátása
5630 Békés, Csallóközi u. Fogyatékosok nappali ellátása
40.
szociális étkeztetés helyben
fogyasztással, elvitellel, szociális
foglalkoztatás
5630 Békés, Csallóközi u.
Hajléktalanok átmeneti szállása
34.
5630 Békés, Farkas Gy. u. Női hajléktalan szállás, szociális
5.
foglalkoztatás
Hajléktalan szállás és hajléktalanok
5630 Békés, Farkas Gy. u.
nappali ellátása, szociális
3.
foglalkoztatás
5630 Békés, Farkas Gy. u.
Hajléktalan szállás
4.
Idősek (demens) nappali ellátása,
Tarhos, Petőfi u. 1.
házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, szociális foglalkoztatás

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a
fenntartó hozzájárulásával dönthet.
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3.

Az intézmény tevékenységei

Megnevezés

Szakfeladat száma

A/ Alaptevékenységek
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
 nyári napközi
Gyermekjóléti szolgáltatás
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Nappali melegedő
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Közösségi szolgáltatások
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítés keretében
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8790331
8810111
8810121
8810131
8891081
8892011
8899111
8899131
8899211
8899221
8899231
8899241
8899251
8899261
8904311
8904321
6800021
6800022

B/ Vállalkozási tevékenységek
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6800023

A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012.évi I.. törvény a Munka Törvénykönyvéről
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B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje
Az intézmény vezetője
- Magasabb vezető munkakörű dolgozó
- a társulási tanács nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre
Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.-jével lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2012. december 14.-én kelt,
377/2012. (XII.12.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát
veszti.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva
__________/2013. (V.30.) számú határozatával fogadta el.

Békés, 2013. május 30.

Békés Város Polgármestere

Békés Város Jegyzője
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