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  Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a mellékelt szándéknyilatkozatot tette, melyben a 
Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézményének és a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodájának 
fenntartásukba adását kérte. A megoldás hasonló ahhoz, ahogyan tavaly a Békési Református Egyházközség 
a Karacs Teréz Tagiskolát és a Jantyik utcai Tagóvodát átvette. A lényeges eltérés, hogy itt az általános 
iskolára vonatkozó kérés egy épületkomplexum egy részére vonatkozik, ahol a vagyoni kérdéseket, a 
használati jogosultságokat precízen tisztázni kell.  

Az intézményátadás vonatkozó szabályai azonosak, mint tavaly: 

Azonnali feladatok (testületi szándéknyilatkozat után): 

1. Közoktatási szakértő kérése megyei kormányhivataltól. 
2. Pályázatkezelő szervezettől jóváhagyás kérése a pályázatok fenntartói jogviszonyában 

bekövetkező változáshoz. 
3. Érintettek tájékoztatása, véleményének kikérése: tantestület, szülők, intézményfenntartó 

társulás tagtelepülése. Sportiskola újragondolása. 
4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésének beszerzése. 
5. Kijelölt közoktatási szakértővel szerződéskötés, tájékoztató anyagok megküldése.  

Szakértői vélemény beszerzése. 
6. Intézményen belüli egyeztetések, igényfelmérések végrehajtása (szülők és pedagógusok 

közül ki vállalja az egyházi iskolát, ki nem). 
7. Igényfelmérés alapján személyi döntések meghozatala (aki nem fogadja el az egyházi 

iskolát, azt a gyermeket el kell helyezni az önkormányzati iskolában, illetve a pedagógus-
feleslegről is dönteni kell). 

8. Az intézményfenntartó társulás tagtelepülése, Tarhos Község Önkormányzata 
egyetértésének beszerzése 

9. A közoktatási szakértő véleményének csatolásával a megyei kormányhivatal 
véleményének kikérése arról, hogy a változtatás összeegyeztethető-e a megyei fejlesztési 
tervvel. 

Májusi feladatok: 

1. Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása. 
2. Iskolai, óvodai alapító okirat módosítása. 
3. Közoktatási megállapodás megkötése : intézményátadás általános kérdései. 



4. Intézményi vagyon átadására vonatkozó megállapodás megkötése az egyházi 
fenntartóval. 

5. Együttműködési megállapodás megkötése az egyházi fenntartóval: indítható osztályok 
számának rögzítése, pénzügyi megállapodás, pályázat-fenntartási kötelezettségek stb. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az intézményátadás szándékáról döntsön. 

Alapfokú művészetoktatás 

A képviselő-testület 423/2011. (XII. 23.) sz. határozatával a Békési Kistérségi Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegysége önállóan működő intézménnyé történő átalakítását kezdeményezte. A 
kormányzati körökből származó információk szerint a művészetoktatási intézményeket az állami fenntartás 
esetén is külön intézményként kívánják működtetni (feltehetően járási szinten egy intézménnyé szervezve a 
zeneiskolákat), ezért ezt az átszervezést elkerülhetjük. Kérjük a képviselő-testületet a határozat 
visszavonására. 

Határozati javaslat: 
 
1. Békés Város Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglalt 
alapítói jogkörében eljárva 2012. július 1-jétől a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézményét és a 
Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodáját a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszió egyházi fenntartó működtetésébe kívánja adni. 

2. A képviselő-testület a szükséges egyeztetésekkel, az alapító okiratok módosítása előkészítésével, a 
szakvélemények beszerzésével, a gazdasági szervezetek feladatarányos méretének kialakításával 
kapcsolatos feladatok elvégzésével Izsó Gábor polgármestert bízza meg. 

3. Békés Város Képviselő-testülete az alapfokú művészetoktatás szervezeti átalakítására vonatkozó 
423/2011. (XII.23.) sz. határozatát visszavonja.   

 
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 

beszámolásra: 2012. május 31. 
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Békés, 2012. április 16. 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 
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