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Békés Város Képviselő-testülete 

2012. április 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A törvényi változások az intézményi struktúra újragondolására késztetnek az idén is 
bennünket. 

Bölcsődei ellátás 

A 2012. január elsején hatályba lépő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény a települési önkormányzatok feladat- és hatásköreit erősen átrendezte. Az 
évtizedek során kialakult intézményi struktúra az új szabályozással számos ponton ütközik: 
egyes intézmények eddigi feladatainak egy része továbbra is önkormányzati fenntartású 
marad, más részük állami fenntartásba kerül. 

Mivel a járóbeteg szakellátás állami fenntartó irányítása alá kerül, a rendelőintézet által 
ellátott önkormányzati feladatokat a jövőben más szervezeti keretek között kell ellátnunk. 
Előzetes ismereteink alapján a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet működtetéséből már kivontuk az uszodát, most ugyanezt kell tennünk a 
bölcsődei ellátással, illetve más szervezetet kell kijelölnünk a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak ellátására. 

A bölcsődei feladatok önállóan nem töltik ki egy intézmény kereteit, így azt kellett 
eldöntenünk, hogy melyik meglévő szervezethez integráljuk a kisgyermekek ellátását. A két 
számításba vehető intézmény a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Békési 
Kistérségi Óvoda volt.  

Előbbi mellett szólt, hogy a bölcsőde meghatározása szerint gyermekjóléti intézmény, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egy pontban sorolja fel a „szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások”-at. Az intézmény profilja 
azonban többségében a felnőtt korúak ellátását biztosítja a nyugdíjas kluboktól a 
hajléktalanszállásokig, így a kisgyermekek intézményi ellátása kívül esik a látókörén. 

Az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozik, tehát nevelési-oktatási 
intézmény, az ellátottak köre és az ellátás formája azonban inkább egybeesik a bölcsődékével, 
mint a szociális szolgáltató központé. A nemzeti köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a 
két és fél éves gyermek bölcsődébe vagy óvodába járjon, illetve bölcsődével nem rendelkező 
kistelepüléseken az egységes óvoda-bölcsődét is.  
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Annak semmi értelmét nem látjuk, hogy a két és fél éves gyermekek ellátásának jogáért két 
saját intézményünk konkuráljon egymással, inkább célszerű egy intézménybe szervezni a két 
ellátási formát, s az intézményvezető rögtön tudni fogja, hogy melyik ellátási forma a 
megfelelőbb a gyermeknek. Ezek alapján a bölcsődék óvodához integrálását javasoljuk.  

A többcélú nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó speciális szabályok lehetővé teszik, 
hogy más, nem oktatási intézményegység kapcsolódjon oktatási intézményhez. 

A képviselő-testületet a bölcsődék óvodákhoz csatolása szándékának kimondására kérjük. 

 

Szociális Szolgáltató Központ 

A városnak gazdálkodás szempontjából két önálló intézménye marad: az óvoda és a kulturális 
központ. Utóbbi látja el a könyvtár és a múzeum gazdálkodási feladatait, illetve maga az 
intézmény is jelentősen nőtt január 1-jével, így már most is leterhelt. Emiatt a részben 
önállóan gazdálkodó szociális központ gazdálkodási feladatainak ellátásával a Békési 
Kistérségi Óvodát kívánjuk megbízni, aminek kimondására kérjük a képviselő-testületet. 

 

Kecskeméti Gábor Kulturális központ 

Az 53/2012. és az 54/2012. (II.28.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a kikötő 
átvételének alapító okiraton történő átvezetésének az áprilisi testületi ülésen kell eleget 
tennünk. Erre a működési engedély megszerzéséhez már szükség van, illetve az tűnik 
ésszerűnek, hogy az idei szezonban, azaz már május 1-től a kulturális központ kezdje meg a 
működtetést. A LISZ Kft. és az Önkormányzat között a kikötő üzemeltetésére 2007. június 
29-én létrejött szerződés azonban még 2012. május 31-ig hatályban van. Kérjük, hogy 
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az üzemeltetési szerződést 2012. 
április 30-i hatállyal közös megegyezés útján szüntesse meg. A más intézményekkel közösen 
használt ingatlan (sportcsarnok) rendezése csak májusra tisztázódik, így a felesleges kétszeri 
módosítás helyett a közös használat esetében csak az intézménytípust nevesítjük, amivel a 
májusi átírást megspórolhatjuk.  

Technikai módosítások 

A költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó szakfeladat-rendet az 56/2011. (XII.31.) 
NGM rendelet újra módosította. A változásokat a soron következő módosításkor, de 
legkésőbb 2012. december 31-ig kell az alapító okiratokon átvezetni. Az átszervezéssel 
érintett intézmények esetében ezt és az egyéb technikai jellegű módosításokat is most tesszük 
meg. 

 

Személyi kérdések 

A bölcsődei ellátás többletfeladatai, illetve a szociális központ gazdálkodásának ellátása a 
Békési Kistérségi Óvoda számára jelentős gazdálkodási többletet jelent, amihez a szükséges 
létszámot biztosítani kell. 

A Békési Kistérségi Iskola szétválása során a gazdasági szervezet megosztását is rendezni 
kell. 
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Határozati javaslat: 
I. 

 
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 

1. a bölcsődei ellátást a Békési Kistérségi Óvoda keretében kívánja ellátni, valamint 
2. a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak 

ellátásával a Békési Kistérségi Óvodát bízza meg. 
A Képviselő-testület a szükséges egyeztetésekkel, az alapító okiratok módosítása 
előkészítésével, a gazdasági szervezetek feladatarányos méretének kialakításával Izsó 
Gábor polgármestert bízza meg. 
 

II. 
 

Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés Város 
Önkormányzata és a LISZ Kft. között a békési kishajó-kikötő és átemelő üzemeltetése 
tárgyában 2007. június 29-én létrejött üzemeltetési megállapodást 2012. április 30-i 
hatállyal, közös megegyezéssel megszüntesse. 
 

III. 
 

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. május 1-jétől a Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 388/2011. (XII. 1.) 
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

• 2/F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 15583563-9329-322-04” sorral egészíti 
ki. 

• 2/H. pontjában [Feladatellátási helyek] a Sportcsarnok sor megjegyzés rovatának 
tartalmát: általános iskolával közösen kifejezésre módosítja. 

• 2/H. pontját [feladatellátási helyek] a „Kishajó kikötő – Dánfok, Körös part” 
sorral egészíti ki. 

• 2/I. pontjában [Az intézmény vagyona] a 5612/A/3 helyrajzi számú sor 
megjegyzés rovatát Sportcsarnok: az általános iskolával közös használatban 
kifejezésre módosítja. 

• 2/I. pontját [Az intézmény vagyona] a 0631., 0722., 0723 helyrajzi számmal 
Dánfok, Kishajó-kiköt ő megnevezésű sorral, határozatlan idejű üzemeltetési jog 
megjegyzéssel egészíti ki 

• 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli a 
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, a Videokazetta, lemez kölcsönzése, az 
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, az Egyéb gép, tárgyi 
eszköz kölcsönzése szakfeladatokat, helyettük beiktatja a Kölcsönzés, operatív 
lízing megnevezésű, 7700001 számú szakfeladatot 

• 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli az 
Utazásközvetítés, valamint az Utazásszervezés, az Egyéb foglalás szakfeladatot, 
helyettük beiktatja az Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
megnevezésű 7900001 számú szakfeladatot. 



 4 

• 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli a 
Fizikai közérzetet javító szolgáltatások megnevezésű 9604001 számú 
szakfeladatot. 

• 3/A. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a „Vízi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás” megnevezésű, 5220091 szakfeladat számmal egészíti ki.  

• 3/A. pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820021 és 6820022 
számát jogszabályváltozás miatt 6800021 és 6800022 szakfeladat számra 
módosítja 

• 3/A pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt a  
o Könyv-kiskereskedelem megnevezésű szakfeladat számát 4700011 
o Zene-, videofelvétel kiskereskedelme megnevezésű szakfeladat számát 

4700091 
o Belvízi személyszállítás megnevezésű szakfeladat számát 5000021 
o Egyéb postai, futárpostai tevékenység (Télapó) megnevezésű szakfeladat 

számát 5300001 
o Internet hozzáférés biztosítása megnevezésű szakfeladat számát 6100021 
o Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás megnevezésű szakfeladat számát 

8210001 
o Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység megnevezésű 

szakfeladat számát 9400001 
számra módosítja. 

• 3/B pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a Saját tulajdonú, 
bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 
számát jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

 
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat mellékletét 
képező Alapító Okirat tervezetben foglaltak szerint fogadja el. 

 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 

beszámolásra: 2012. május 31. 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester   

 
Békés, 2012. április 17. 
        Izsó Gábor    
        polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Alapító okirat 

a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

számára 
                               

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a alapján a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ számára 2012. május1-jei hatállyal az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki. 

                               

1.  Alapító 

   

 A/ Alapító 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  177/2007. (V. 24.) 

             

  Alapítás ideje  2007. július 1. 

                               

 B/ Fenntartó 

 

 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

                               

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

 

 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
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 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

                               

2.  Alapított intézmény 

     

 
A/ Neve 

 
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központ 

  Rövid neve  Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 

                               

 

C/ Közfeladata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73-74. § a) 
pontja alapján 

 
  közművelődési tevékenységek támogatása, közművelődés 

feltételeinek biztosítása 

             

 D/ Besorolása   

 
 Feladat-ellátási 

funkciója  
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

   

 
 Ellátja az önállóan működő Békés Városi Könyvtár és Békés Városi Jantyik Mátyás 

Múzeum megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatait. 

 
  Számlavezető 

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

 

  Bankszámlaszáma 

 

11600006-00000000-25170777 

11600000-00000000-34059724 

 
  Adónyilvántartási 

száma  
15583563 2 04 

                               

 E/ Típusa  közművelődési intézmény  
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  Szakágazat  932900 

 F/ Törzsadatai   

   Törzsszám  583561 

 
  KSH statisztikai 

számjel  
15583563-9329-322-04 

   KSH területi számjel  0409760 

 G/ Működési területe                     

   Békés város közigazgatási területe 

 H/ Feladatellátási helyek 

  Neve Címe Megjegyzés 

 
 Székhely: Kulturális 

Központ 
5630 Békés, Jantyik u. 
23-25.  

  Sportcsarnok  az általános iskolával közösen 

  Üdülőközpont Dánfok  

 
 

Uszoda 
5630 Békés, Kőrösi Cs. 
u. 14.  

 
 

Sportpálya 
5630 Békés, Szarvasi u. 
34.  

  Kishajó-kikötő Dánfok, Körös-part  

   

 I/ Az intézmény vagyona 

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon: 

                               

 
 Helyrajzi 

száma Címe Megjegyzés 

 
 0631.,  0722., 

0723. 
Dánfok, Kishajó-kikötő 

Határozatlan idejű 
üzemeltetési jog 

  0762 Békés, Csatorna  Strand 
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  6929/50 Békés -Dánfok Üdülőközpont 

  1265/A/1 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Uszoda 

 

 5612/A/2 

5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 

Kulturális Központ: az 
intézmény kizárólagos 
használatában 

 
 5612/A/3 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 
Sportcsarnok: az általános 
iskolával közös használatban 

  3917/1 5630 Békés, Szarvasi u. 34. Sportpálya 

                               

 

 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 

                           

 Megnevezés Szakfeladat száma  

 A/ Alaptevékenységek 

 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 

 Művelődési központok, házak tevékenysége 9105021 

 Alkotóművészeti tevékenység 9003001 

 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 9329191 

 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 

 Nemzeti ünnepek szervezése, lebonyolítása 8411911 

 
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

8411921 

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230001 

 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 8903021 

 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 9004001 

 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9400001 
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 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás 9329181 

 Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321 

 Kulturális képzés 8552001 

 Internet hozzáférés biztosítása 6100021 

 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  8210001 

 Egyéb postai, futárpostai tevékenység (Télapó) 5300001 

 Éttermi, mozgó vendéglátás  5610001 

 Könyv-kiskereskedelem 4700011 

 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 4700091 

 Belvízi személyszállítás 5000021 

 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5220091 

 Szállodai szolgáltatás 5510001 

 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 5520011 

 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 5520021 

 Kempingszolgáltatás 5530001 

 Rendezvényi étkeztetés  5621001 

 Kölcsönzés, operatív lízing 7700001 

 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 7900001 

 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9311011 

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 

 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 

 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

9313021 

 Vásári szórakoztatás 9321011 

 Vidámparkok üzemeltetése 9321021 
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 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 9321091 

 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 9329111 

 Táncterem működtetése 9329121 

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800021 

6800022 

  

 B/ Vállalkozási tevékenységek 

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820023 

 
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 

    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről    

                               

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Békés Város Önkormányzata nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője nevezi ki pályázat útján határozatlan időre 

  Az intézményvezető gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezető munkakörű dolgozó 

   -  Békés Város Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre. 
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Békés, 2012.0április ___. 

                               

                               

                               

          

 polgármester  jegyző  intézményvezető  

                               

Záradék 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító okiratának módosítását _________/2012. 
(IV. ___.) számú határozatával fogadta el. 

 

 


