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2012. február 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata 181/2011. (V. 26.) számú határozatával a Békési Református 
Egyházközség fenntartásába adta a Jantyik utcai Tagóvodát és a Karacs Teréz Tagiskolát. 

A Békési Református Egyházközség a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. és 
118. §-a alapján az önkormányzati feladatok átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tett, amit a 
Békés Megyei Kormányhivatal határozatában engedélyezett. A közoktatási törvény 118. § (9) 
bekezdése alapján az egyházközség a közoktatási megállapodást augusztus 14-i hatállyal felmondta. 

A nyilatkozattétellel és a megállapodás felmondásával az egyház jogosulttá vált az állami 
kiegészítő normatívára. 

A Képviselő-testület a közoktatási megállapodás felmondását tudomásul vette, ugyanakkor 
az Egyházközséggel együttműködési megállapodást kötött azon kérdések rendezésére, melyek a 
törvényi kötelezettségeken felül, illetve az intézményátadás-átvételtől függetlenül szerepeltek a 
közoktatási megállapodásban. 

A Békési Református Egyházközség Presbitériuma e megállapodás módosítására tesz 
javaslatot 17/2012. számú határozatával (mellékelve). 

A megállapodás jelenleg hatályos 5. pontja: 

5) Az Egyház vállalja,  hogy a 2012/2013. tanévtől kezdve a meglévő és átvett 
általános iskolájában 2020-ig maximum 4 első osztályt indít, és mind az iskola, 
mind az óvoda vonatkozásában a gyermekek, tanulók felvétele során a Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, 
továbbá – értelem szerint – a  Kt. 65. §, illetve 66. § előírásai és a 88. §. (1) 
bekezdése figyelembe vételével írja be a gyermekeket, tanulókat. 

 

A módosítási javaslat nem ellentétes az eredeti megállapodással, amennyiben az 
iskolaérett/iskolaköteles kitételből az utóbbit elhagyjuk. A tanköteles korú gyermekek egy része 
ugyanis iskolaéretlenség miatt óvodában marad, illetve sajátos nevelési igénye miatt szegregált 
intézménybe kerül. Ha ezek figyelembevétele után állapítjuk meg az arányokat, az eredeti szándék 
teljesíthető. 

Ezen tartalmi módosítással javaslom a Békési Református Egyházközség döntésének elfogadását a 
határozati javaslatban szereplő szöveggel. A közoktatásról és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
idén párhuzamosan fog élni, így a hivatkozásokban mindkettőt figyelembe kell vennünk, amit a 
módosításban ugyancsak jeleztünk. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Református Egyházközséggel a 265/2011. (VIII.25.) 
számú határozatával jóváhagyott Együttműködési megállapodás 5. pontját az alábbi 5. pontra 
módosítja:  

„5) Az Egyház vállalja, hogy a 2012/2013. tanévtől kezdve 2020-ig maximum a normál tantervű 
oktatásra iskolaérett gyermekek 4/9 részét veszi fel és mind az iskola, mind az óvoda 
vonatkozásában a gyermekek, tanulók felvétele során a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, továbbá – értelem szerint – a Kt. 65. §, illetve 
66. § előírásai, valamint a 88. § (1) bekezdése figyelembe vételével írja be a gyermekeket, 
tanulókat. A beíratás előtt Felek mindenben egyeztetnek. A beírt gyermekek alapján mindkét 
fenntartó saját hatáskörben dönt, hogy az oktatási jogszabályok figyelembe vételével hány 
első osztályt indít. 

Ahol a megállapodás közoktatási törvényt említ, azon a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényt is érteni kell.” 
 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés 2012. február 14. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 
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