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  Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület áprilisban több intézménnyel kapcsolatban mondta ki átszervezési szándékát. A 
döntéseknek megfelelően május folyamán a végrehajtáson dolgoztunk. Erről az alábbiakban 
számolunk be. 
 

Oktatási intézmények fenntartói jogának átadása 

A képviselő-testület 113/2012. (IV.18.) határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Békési 
Kistérségi Iskola Székhelyintézményét és a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodáját a 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió egyházi fenntartó működésébe adja. 
A döntés alapján április 20-án az érintett tagintézmények tantestületeit, a tagóvoda dogozóit 
tájékoztattuk a várható változásokról. Május 7-én az iskola dolgozóival tárgyaltunk, illetve a 
szülőknek tartottunk fórumot. 
Az érintetteket nyilatkoztattuk, hogy vállalják-e a fenntartó-váltást. Ezek alapján az Epreskerti 
Tagóvoda 16 dolgozójából 16 fő mondott igent, a 96 óvodás közül 96 gyermek szülei nyilatkoztak 
igenlően. 
Az új fenntartó nyilatkozata alapján a régi-új Eötvös József Általános Iskola pedagógusait teljes 
számban (42 fő) átveszi, a technikai dolgozók közül 32 főt. A döntést a jövőben ellátandó feladatok 
mértéke alapján hozta meg. A 74 fő dolgozó közül mindenki az új fenntartó elfogadása mellett 
döntött, a 258 általános iskolás gyermek szülei közül 255-en vállalták, hogy továbbra is az Eötvös 
iskolába járnak. 
A megyei kormányhivatal oktatási főosztályától kértünk közoktatási szakértőt, aki a tervezett 
átszervezést véleményezi. A szakértői vélemény összefoglalása: 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. többször módosított törvény 88. § (6) bekezdésében foglalt 
előírásokra tekintettel a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által működtetett 
közoktatási intézmények tervezett átszervezése biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelésének, az 
általános iskolás tanulók nevelésének és oktatásának megfelelő színvonalon történő további 
ellátását oly módon, hogy a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.” 

A szakértő véleményének megküldésével kértük az Oktatási Főosztályt, hogy terveinket a megyei 
oktatási fejlesztési tervvel egyeztesse össze.  Az óvodára és az iskolára vonatkozóan azonos 
véleményt fogalmazott meg a kormányhivatal: az intézmény átszervezése „nem ellentétes a 
fejlesztési tervben foglaltakkal, összhangban van az abban megfogalmazott célkitűzésekkel”. 
 
Párhuzamosan a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 18/2012. (IV.25.) határozatával az 
átszervezés tényét elfogadta, a Békési Kistérségi Iskola alapító okiratának módosítását az 
előterjesztés készítése után tárgyalja. 
 
Tarhos Község Önkormányzata májusi ülésén ugyancsak tárgyalja a témát. 
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Alapító okiratok módosítása 

 
A fenntartói jog átadása mellett a Képviselő-testület 132/2012. (IV.26.) határozatával eldöntött 
változások (bölcsőde óvodához csatlakozása, szociális szolgáltató gazdálkodójának változása), 
illetve a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált korrekciók alapító okiraton történő átvezetését 
is most végezzük el. A rendelőintézet és a szociális központ új alapító okiratának hatályba lépése 
2012. július 1., a kistérségi iskola átalakítása 2012. augusztus 31-ével valósul meg,  
A Békési Kistérségi Óvodát mindkét döntés érinti (bölcsődék befogadása, szociális központ 
gazdálkodásának ellátása, Epreskerti Óvoda átadás), így számára két alapító okirat módosítást 
nyújtunk be, elfogadásukat kérve. 
A Békési Kistérségi Iskola a továbbiakban is városi beiskolázási kötelezettségű, ezért az iskolai 
körzetek Eötvös – Hepp bontásban történő kialakítására vonatkozó 2011. augusztusi határozatot 
hatályon kívül kell helyeznünk. 
 

Alapfokú művészetoktatás 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 2012 februárjában kapta meg a minősített táncterem besorolást a 
Békés, Petőfi u. 21. sz. alatti ingatlan (LISZ Kft.) korábban nyomdaként működő helyiségeire.  Az 
alapító okiraton ezt is most vezetjük át. 

Létszámgazdálkodás 

Az intézményi átszervezések jelentős létszámmozgást eredményeznek, melyeket Békés város 2012. 
évi költségvetési rendeletében rendezni kell. A változások: 

• Rendelőintézet: a bölcsődei dolgozók létszáma (51) fő átkerül az óvodához 2012. július 1-
jével 

• Kistérségi Iskola: a Székhelyintézmény szakmai testületéből (pedagógusok, pedagógiai 
asszisztensek) 42 főt, technikai személyzetéből 32 főt másik fenntartó vesz át, illetve 1 fő 
gazdasági ügyintéző a Békési Kistérségi Óvodába kerül 2012. szeptember 1-ig. 

• Kistérségi Óvoda: az intézmény létszáma  

o a bölcsődei dolgozók létszámával (51 fő) nő 2012. július 1-jével,  

o az Epreskerti Óvoda dolgozóinak számával (16 fő) csökken 2012. szeptember 1. 
napjával 

o 1 fő gazdasági dolgozóval nő 2012. szeptember 1-ig 

• Polgármesteri Hivatal: feladatbővülés miatt 1 fő szakácsot a hivatali étkezde is átvesz üres 
álláshelyre. 

Terjedelmi okok miatt az egységes szerkezetű alapító okiratok, illetve a feladatátvállalási 
szerződések mellékletei a honlapon tekinthetők meg a testületi előterjesztés mellékletében. 
 
Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslatok: 
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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 a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
421/2011. (XII. 23.) számon elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

− 2/D. pontjából [Az intézmény besorolása] törli az „Ellátja az önállóan működő Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait” mondatot. 

− 2/F. pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 15343109-8622-
322-04” sorral egészíti ki 

− 2/H. pontjából [Az intézmény vagyona] törli a 76. (Rákóczi u. 16.), 3444. (Bajza u. 1.), 
5609. (Jantyik u. 29.) és 6597/3. (Fábián u. 25/2.) helyrajzi számú ingatlanokat, a József 
A. u. 5. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát telekalakítás miatt 2339-re módosítja, a 
Vásárszél u. 2. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát területrendezés miatt 3922/1-re 
módosítja. 

− 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] törli az 5629171 [Munkahelyi 
étkeztetés] és a 8891011 [Bölcsődei ellátás] számú szakfeladatot. 

− 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. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a „Járó betegek egynapos ellátása” 
elnevezésű 8622141 számú szakfeladattal egészíti ki. 

− 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 melléklete szerint 2012. 
július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása 
miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói jóváhagyás 
nélkül átvezesse. 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 270/2011. (VIII. 25.) határozatának az iskolai 
körzetek kialakításáról szóló II. pontját hatályon kívül helyezi. 

 
II. 

 
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 a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 390/2011. (XII.1.) 
számon elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

− 2/D. pontjában [Az intézmény besorolása] a „Gazdálkodási feladatait a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet látja el” mondatot a „Gazdálkodási 
feladatait a Békési Kistérségi Óvoda látja el” mondatra módosítja.  

− 2/D. pontjában [Az intézmény besorolása] bankszámlaszámát a 11600006-00000000-
53640930-re módosítja. 

− 2/F. pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 16655953-8899-322-
04” sorral egészíti ki. 

− 2/H. pontjában a Szarvasi u. 40/1. sz. ingatlan helyrajzi számát 3910-re pontosítja 
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− 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] a Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
(nyári napközi) elnevezésű szakfeladat számát 8891081-re 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 melléklete szerint 2012. 
július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása 
miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói jóváhagyás 
nélkül átvezesse. 

 
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 a Békési Kistérségi Óvoda 182/2011. (V.26.) számon elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

− 2/A. pontjában az intézmény nevét Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde névre módosítja.  
− 2/B. pontjában [Az intézmény székhelye] a székhely megnevezését névfelvétel miatt 

Fürkész Központi Óvodá-ra változtatja. 
− 2/C. pontjában [Az intézmény közfeladata] a jogszabályi hivatkozást a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról  szóló1997. évi XXXI. törvény 42. §-a hivatkozással és a bölcsődei 
ellátás feladatmegnevezéssel, valamint a 889101 szakágazat számmal egészíti ki 

− 2/E. pontjában az intézmény típusának megnevezését „közös igazgatású közoktatási 
intézmény”-re módosítja 

− 2/F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 15347165-8510-322-04” sorral egészíti ki. 
− 2/G. pontja [Tagintézmények] helyébe az alábbi 2/G pont lép: 
 
2/G Az intézmény felépítése 
Intézményegységek:  

• Békés Városi Bölcsőde 
• Békési Kistérségi Óvoda 

 
Tagintézmények: 

Neve Címe 
Újvárosi Óvoda 5630 Békés, Csabai u. 30.        
Epreskerti Óvoda 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.     
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. 
2.sz.  bölcsőde 5630 Bajza u. 1. 



 5

Földvár Bölcsőde 5630 Békés, Fábián u. 25/2. 
 

− 2/H. pontja [Mutatószámok] helyébe az alábbi 2/H. pont lép 
„2/H. Mutatószámai 
Bölcsődei csoportok száma   16 
Felvehető bölcsődések száma:   192 
Óvodai csoportok száma:    27 
Férőhely (2 m2/fő):    601     
Felvehető óvodások száma:   675” 
 

− 2/I. pontja [Működési területe] helyébe az alábbi 2/I. pont lép: 
„2/I pontja Működési területe 
Bölcsődei ellátás Békés város közigazgatási területén 
Óvodai ellátás a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek  
közigazgatási területén: Békés, Tarhos” 

− 2/J. pontja [Az intézmény nyitvatartási ideje] helyébe az alábbi 2/J. pont lép: 
„2/J. Nyitvatartási ideje: 
Bölcsőde: reggel 6 órától délután 18 óráig. 
Óvoda:  Reggel 6,30 órától délután 17,30 óráig.” 

− 2/K. pontját [az intézmény vagyona] a 76. (Békés, Rákóczi u. 16.), a 3444. (Békés, 
Bajza u. 1.) és a 6597/3. (Fábián u. 25/2.) helyrajzi számú ingatlanokkal egészíti ki.  A 
Békés, Nevelő u. 1. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát 6413/1. helyrajzi számra 
pontosítja. 

− 3/A. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a Gyermekjóléti ellátás címsorral, ezen belül a 8891011 
számú, bölcsődei ellátás megnevezésű szakfeladattal 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/B. pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 számát 
jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

− 4/B. pontja [Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje] az 
intézményegység vezető kinevezési rendjével egészül ki az alábbiak szerint: 

 
  Intézményegység vezető 

• magasabb vezető beosztású dolgozó 

• Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre. 
 
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 2012. 
július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása 
miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói jóváhagyás 
nélkül átvezesse. 
 

IV. 
 

Békés Város Önkormányzata 2012. augusztus 31-ével a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Békés, Jantyik u. 
21-25. sz. alatti Székhelyintézménye, valamint a Békési Kistérségi Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. 
sz. alatti Epreskerti Tagóvodája fenntartói jogát átadja a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
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Cigánymisszó által alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános 
Iskola, Óvoda fenntartónak. Az alábbi megállapodások a határozat részét képezik: 

a.  Közoktatási megállapodás a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye fenntartói 
jogának átadásáról 

b. Használati szerződés a Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti iskolaépület használatba 
adásáról. 

c. Feladatátvállalási szerződés és mellékletei a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Székhelyintézménye pályázati kötelezettségeinek átadás-átvételéről 

d. Közoktatási megállapodás a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodája fenntartói 
jogának átadásáról 

e. Használati szerződés a Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti óvodaépület használatba 
adásáról. 

f. Feladatátvállalási szerződés és melléklete a Békési Kistérségi Óvoda pályázati 
kötelezettségeinek átadás-átvételéről. 

 
 

V. 
 

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 a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2012. július 1-jei hatállyal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

− 2/G. pontjából [Az intézmény felépítése] törli az Epreskerti Óvoda, Békés, Móricz Zs. u. 44. 
sz. tagintézményt. 

− 2/H. pontjában [Az intézmény mutatószámai] az óvodai csoportok számát 22-re, az óvodai 
férőhelyek számát 505-re, a felvehető gyermekek számát 550-re módosítja. 

− 2/K. pontjából [Az intézmény vagyona] törli az 5377. helyrajzi számú Békés, Móricz Zs, u. 
44. sz. alatti ingatlant 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 2012. 
augusztus 31-i hatállyal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása 
miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói jóváhagyás 
nélkül átvezesse. 
 

VI. 
 
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 a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 419/2011. (XII.23.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

− 2.B/ pontját [Az intézmény székhelye] 5630 Békés,  József A. u. 12. –re módosítja 
− 2.F/ pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 15583556-8520-

322-04” sorral egészíti ki. 
− 2.G/a/ pontjában az Általános Iskola intézményegység székhelyét 5630 Békés, József A. 

u. 12.-re,  a tanulócsoportok számát 28-ra, a felvehető tanulók számát 728-ra módosítja, 
− 2.H/a/ pontjából [Tagintézményei] törli a Hepp Ferenc Tagiskola sort 
− 2.H./b/ pontját [Feladatellátási helyek] a Táncterem, 5630 Békés, Petőfi u. 21. használati 

joga sorral egészíti ki. 
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− 2.I/ pontját [Az intézmény működési területe] az alábbi 2.I/ pontra módosítja: „A Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: Békés, 
Tarhos; a művészetoktatás tekintetében Kamut község  közigazgatási területe is.” 

− 2.J/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli az 5612/A/3. és 5612/B/1. helyrajzi számú 
sorokat. 

− 3.A/ pontja [Az intézmény alaptevékenységei] helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
 A/ Alaptevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

Alapfokú oktatás   

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 

8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: ének-
zene, testnevelés 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű iskolaotthonos nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képességkibontakoztató nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrációs nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, érzékszervi 
fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi fogyatékos az 
autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: ének-
zene, testnevelés, idegen nyelv, matematika 5-8. évfolyamon 

8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 5-8. 
évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képesség-kibontakoztató nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon:” a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, érzékszervi 

8520221 
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fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi fogyatékos az 
autista kivételével 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559151 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 889051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közreműködés a tankönyvellátásban 4799011 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 4939091 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  

nevelési tanácsadás 

8560111 
logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

Alapfokú művészetoktatás  

Zeneművészeti ágban:  

8520311 

Előképző 
Fúvós tanszak: 
furulya 
fuvola 
klarinét 
szaxofon 
bariton 
trombita 
kürt 
tuba 
harsona 
Vonós tanszak 
hegedű 
cselló 
brácsa 
bőgő 
Ütő tanszak 
Ütő  
Zongora tanszak 
zongora 
További oktatott tárgyak: 
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szolfézs 
zeneirodalom-zenetörténet 
énekkar 
kamarazene 
zenekar: fúvós, vonós 
korrepetíció 
Táncművészeti ág, néptánc szak 

8520321 

előképző 
népi játék 
néptánc 
folklórismeret 
tánctörténet 
népi ének 

Művészeti tevékenységek  

Zeneművészeti tevékenység 9001211 

Táncművészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés  

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Szociális étkeztetés 8899211 
Egyéb étkeztetés 5629192 

Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 
6820022 

Egyéb oktatás  

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321 

− 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 2012. augusztus 31-i hatállyal a 
határozat mellékleteként fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása 
miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói jóváhagyás 
nélkül átvezesse. 

 
 

VII. 
 
Békés Város Képviselő-testülete az átszervezéssel érintett intézmények dolgozói létszámának 
változásához az alábbiak szerint járul hozzá: 
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• Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet: 51 fő csökkenés a 
bölcsődék kiválása miatt 2012. július 1-től 

• Békési Kistérségi Óvoda: 51 fő létszámnövekedés a bölcsődék beolvadása miatt 2012. július 
1-től 

• Békési Kistérségi Óvoda: 15 fő létszámcsökkenés az Epreskerti Tagóvoda kiválása (-16 fő) 
(2012. szeptember 1-től) és a gazdasági szervezet létszámnövekedése (+1 fő) miatt 2012. 
szeptember 1-ig.  

• Békési Kistérségi Iskola: 75 fő létszámcsökkenés a székhelyintézmény kiválása miatt – 
melyből 73 fő 2012. szeptember 1-től az új fenntartóhoz megy át, illetve 1 fő gazdasági 
dolgozó az óvodához és 1 fő szakács a hivatali étkezdéhez kerül áthelyezésre 2012. 
szeptember 1-ig. 

 
A Képviselő-testületet a szeptemberi soros ülésén tájékoztatni kell a feladatbővülések és az 
intézményi átszervezések miatti intézményi létszámváltozásokról. A változásokat Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 29.) rendelete aktuális módosításaikor kell átvezetni. 
 

VIII. 
 
Békés Város Képviselő-testülete a 270/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  érintett intézmények igazgatói 
   
 

 
Békés, 2012. május 16. 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



1.sz. melléklet 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint a Békési 
Kistérségi Iskola és jogelődjei által a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban rövid nevén Békési Kistérségi Iskola) 
intézmény fejlesztésére benyújtott pályázatok a Székhelyintézményt (Békés, Jantyik u. 21-15.) érintő 
fenntartási kötelezettségeinek átadásáról-átvételéről létrejött Feladatátvállalási szerződéshez 

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 kódjelű, Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Iskolában 
elnevezésű pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézménye  fenntartói jogának 

átadásával Békés Város Önkormányzata a pályázat fenntartásának kötelezettségével a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Középiskola, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda használatába adja az alábbi 
eszközöket: 

 
Eszköz 

 
Darabszám 

Bruttó 
egységár 

Ft,- 

 
Érték összesen 

Ft,- 

Asus Laptop 7 155 000 1 085 000 
Samsung  Multifunkcionális nyomtató 1 210 000 210 000 

Összesen 1 295 000 
 

Az eszközök gyári és leltári szám szerint: 

Eszköz Gyári szám Leltári szám 

Laptop 93NOAS168507122 131139 

Laptop 93NOAS16851112C 131140 

Laptop 93NOAS168532127 131141 

Laptop 93NOAS168544123 131142 

Laptop 93NOAS168547126 131143 

Laptop 93NOAS168551123 131144 

Laptop 93NOAS168570126 131145 
Multifunkcionális 
nyomtató 14L6B1CS800269 131146 

 

A pályázat keretében az alábbi taneszközök kerültek átadásra az 514/2010 és az 516/2010 
számú számla alapján: 

Terméknév Mennyiség 
Bruttó egységár 

Ft,- 
Érték összesen 

Ft,- 

Tanári mágnese törtkészlet (rúd) 2 28 960 57 380 

Tanulói törtkészlet 24 2 840 68 160 



Tanári mágneses törtkorongkészlet 2 18 990 37 980 

Tanulói törtkorong készlet műanyag 24 2 470 59 280 

LR0921 Testek és felszíni formák 3 9 885 29 655 

i-Doctum interaktív tananyag - Kémia 1 20 000 20 000 

i-Doctum interaktív tananyag - Kémia 4 35 000 140 000 

i-Doctum interaktív pr. tananyag - 
Szövegértés 

1 20 000 20 000 

i-Doctum interaktív pr. tananyag - 
Szövegértés 

1 20 000 20 000 

Magyar nyelvtan tablósorozat (garnitúra) 3 16 875 50 625 

Kalóz ABC mágnese betűbox+munkalap 7 5 500 38 500 

Fabula állatmesék 18 történet 2 14 490 28 980 

Történetek a probléma megoldására 3 7 865 23 595 

Mondatalkotás 6 részes társasjáték doboz 3 4 940 14 820 

Habszivacs dobókocka, pöttyökkel piros 11 1 975 21 725 

Habszivacs kockák dobókocka 
pöttyökkel 

11 1 976 21 736 

Feladatok Magyarország földrajza 
oktatás 

1 28 000 28 000 

Feladatok Európa földrajza 
oktatásáhozCD 

1 28 000 28 000 

Feladatok Eurázsián kívüli kont. 
Földrajza 

1 28 000 28 000 

Feladatok Ázsia földrajza oktatásához 
CD 

1 28 000 28 000 

Természetismeret digitális csomag 5-6. 
o. 

1 50 000 50 000 

Matematika eszközcsomag III. Mérések 1 55 120 55 120 

i-Doctum interaktív tananyag 1 60 000 60 000 



Beszéd és írás 5. o. flipbook 3 2 535 7 605 

Biológia digitális csomag 7-8. o. 1 60 000 60 000 

Földrajz digitális csomag 7-8. o. 1 60 000 60 000 

Fizika digitális csomag 7-8. o. 1 60 000 60 000 

Kémia digitális csomag 1 60 000 60 000 

Tapintható nagybetűk méret – 16 cm 2 11 380 22760 

Tapintható kisbetűk 2 11 380 22760 

Érzések képsorozat 32 történet 2 14 490 28980 

Mágneses százas tábla 4 19 780 79120 

Geometriai testkészlet 17 db-os 1 10 230 10 230 

Kis írott és nagy nyomtatott ABC 2 3 150 6 300 

Nagy írott és kis nyomtatott ABC 2 3 150 6 300 

ABC Magyar betűkártya 2 7 190 14 380 

Betűtartó sín 100 cm 2 2 500 5 000 

Magyarország domborzata és vizei 
160x120 

3 26 980 80 940 

Magyar Köztársaság közigazgatási 
térképe 

3 26 980 80 940 

Földgömb 37 cm átmérőjű 3 13 440 40 320 

Összesen: 
1 575 191 

Békés, 2012. augusztus 31. 

Átadó részéről:      Átvevő részéről: 

 

             

  P.H.        P.H. 



2.sz. melléklet 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint 
a Békési Kistérségi Iskola és jogelődjei által a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban rövid nevén Békési 
Kistérségi Iskola) intézmény fejlesztésére benyújtott pályázatok a Székhelyintézményt érintő 
fenntartási kötelezettségeinek átadásáról-átvételéről létrejött Feladatátvállalási szerződéshez 

A TÁMOP 3.3.2/08/2 -2008-0023 kódjelű, „Együtt-egymásért” Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért elnevezésű pályázat 
keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézménye  fenntartói jogának átadásával 
Békés Város Önkormányzata a pályázat fenntartásának kötelezettségével a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Középiskola, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda használatába adja az alábbi 
eszközöket: 

 
Eszköz 

 
Darab- 
szám 

Bruttó 
egységár 

Ft,- 

 
Érték 

összesen 
Ft,- 

Dávid tanuló asztal 5.kcs. 2 személyes   36 18 007,5 648 270 
Latina SÖ tanulói szék  60 7507,5 450 450 

Latina N szék 24 8 251,25 198 030 

Vica ülőke 8 5 625 45 000 
Niki asztal 1 15 750 15 750 
Niki asztal (trapéz) 16 13 378,75 214 060 
Tárgyalótoldat balos 1 41 755 41 755 
Hendrix íróasztal 4 30 225 120 900 
Dani asztal (tanári) 3 36 750 110 250 

Niki asztal 1 36 750 36 750 
Iso Easy Néro 4 7 000 28 000 
Lucca forgószék 4 13 877,5 55 510 
suli szekrény 1 71 251 71 251 
suli szekrény 1 65 258 65 258 
suli szekrény 1 88 375 88 375 
suli szekrény 1 88 375 88 375 
Dénes ZNS406 1 38 500 38 500 
Körös öltözőpad 1500mm 4 30 562,5 122 250 
Körös öltözőpad 1000mm 2 25 750 51 500 
Dénes ZSF108 2 29 750 59500 
Csatlakozó elem, különböző magasság 4 1382,5 5530 
INBOX 6 7 500 45 000 
Flipchart tábla 1 28 948 28 948 
Fehér tábla 4 42 375 169 500 



Projektor 3 143 750 431 250 
Függöny 3 40 625 121 875 
Karnis 3 15 000 45 000 
Szőnyeg 2 18 750 37 500 
Kisebb- nagyobb párnák 17  5 000 85 000 

Összesen 3 519 337 
 

 

Az eszközök leltári szám szerint: 

Eszköz leltári szám 
Dávid tanuló asztal 5.kcs. 2 személyes  0218458/4/1 -36 

Latina SÖ szék 0218458/5/1 - 60 

Latina N szék 0218458/6/1 - 24 

Vica ülőke 0218458/7/1- 8 

Niki asztal 0218458/8 

 Niki asztal /trapéz/ 0218459/1/1 -16 

Tárgyalótoldat balos 0218459/2 

Hendrix íróasztal 0218459/3/1-4 

Dani asztal /tanári 2 zárható sz./ 0218459/4/1 

Dani asztal /tanári/ 0218459/5/1-2 

Niki asztal  0218459/6 

Iso Easy Néro 0218459/7/1-2 

Iso Easy Néro 0218459/8/1-2 

Lucca forgószék 0218460/4/1-4 

suli szekrény 0218457/4 

suli szekrény 0218455/7 

suli szekrény 0218455/8 

suli szekrény 0218456/1 

Dénes ZNS406 0218456/2 

Körös öltözőpad 1500mm 0218456/3/1-4 

Körös öltözőpad 1000mm 0218456/661-2 

Dénes ZSF108 0218456/4/1 

Csatlakozó elem, különböző magasság 0218456/5/1-4 

INBOX  0001815/1-6 

Flipchart tábla 0001816 

Fehér tábla 0001817/1-3 

Projektor 133103 

Projektor 133104 



Projektor 133105 

Függöny 0001818/1-3 

Karnis 0001819/1-3 

Szőnyeg 0001820/1-2 

Kisebb- nagyobb párnák 0001821/1-17 
 

 

Békés, 2012. augusztus 31. 

Átadó részéről:      Átvevő részéről: 

 

 

             

  P.H.        P.H. 



3.sz. melléklet 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint 
a Békési Kistérségi Iskola és jogelődjei által a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban rövid nevén Békési 
Kistérségi Iskola) intézmény fejlesztésére benyújtott pályázatok a Békési Kistérségi Iskola 
Székhelyintézményét érintő fenntartási kötelezettségeinek átadásáról-átvételéről létrejött 
Feladatátvállalási szerződéshez 

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0132 kódjelű, „E-világban – együttnevelés modern 
infrastruktúrával” elnevezésű pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola 
Székhelyintézménye  fenntartói jogának átadásával Békés Város Önkormányzata a pályázat 
fenntartásának kötelezettségével a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, 
Általános Iskola, Óvoda használatába adja az alábbi eszközöket: 

 

 
Eszköz, vagyoni értékű jog 

 
Darabszám 

Bruttó 
egységár 
Ft,- 

Érték összesen 
Ft,- 

HRP tantermi csomag (interaktív 
tábla, projektor, laptop) 

6 706200 4237200 

HRP tanulói PC 21 180850 3797850 
HRP szavazó csomag 0 0 0 
Alkalmazás szerver 1 303700 303700 
Szerver szoftver 1 56725 56725 
HRP WIFI 1 19900 19900 

Összesen 8415375,- Ft,- 
 

Az eszközök gyári és leltári szám szerint: 

Eszköz Gyártási szám 
Leltári 
szám 

Laptop 5A233908Q 1311349/3 
Laptop 5A233803Q 1311350/3 
Laptop 5A234180Q 1311351/3 
Laptop 5A234052Q 1311352/3 
Laptop 5A237157Q 1311353/3 
Laptop 5A234025Q 1311354/3 
Monitor AALMTF032332 1311276/2 
Monitor AALMTF032391 1311277/2 
Monitor AALMTF032312 1311278/2 
Monitor AALMTF032375 1311279/2 
Monitor AALMTF032376 1311280/2 
Monitor A9LMTF044322 1311281/2 
Monitor AALMTF032394 1311282/2 



Monitor AALMTF032379 1311283/2 
Monitor AALMTF032388 1311284/2 
Monitor AALMTF032381 1311285/2 
Monitor A9LMTF105644 1311286/2 
Monitor A9LMTF105645 1311287/2 
Monitor A9LMTF105650 1311288/2 
Monitor A9LMTF105649 1311289/2 
Monitor AALMTF032395 1311290/2 
Monitor AALMTF032380 1311291/2 
Monitor A9LMTF105665 1311292/2 
Monitor AALMTF031779 1311293/2 
Monitor AALMTF032389 1311294/2 
Monitor A9LMTF044305 1311295/2 
Monitor A9LMTF105646 1311296/2 
PC HRP1021538 1311276/1 
PC HRP1021562 1311277/1 
PC HRP1021628 1311278/1 
PC HRP1021550 1311279/1 
PC HRP1021576 1311280/1 
PC HRP1021549 1311281/1 
PC HRP1021612 1311282/1 
PC HRP1021605 1311283/1 
PC HRP1021602 1311284/1 
PC HRP1021610 1311285/1 
PC HRP1021616 1311286/1 
PC HRP1021617 1311287/1 
PC HRP1021573 1311288/1 
PC HRP1021600 1311289/1 
PC HRP1021614 1311290/1 
PC HRP1021606 1311291/1 
PC HRP1021611 1311292/1 
PC HRP1021621 1311293/1 
PC HRP1021598 1311294/1 
PC HRP1021556 1311295/1 
PC HRP1021599 1311296/1 
Projektor MSBF0Y0777L 1311349/2 
Projektor MSBF0Y0780L 1311350/2 
Projektor MSBF0Y0778L 1311351/2 
Projektor MSBF0Y0750L 1311352/2 
Projektor MSBF0Y0779L 1311353/2 
Projektor MSBF0Y0761L 1311354/2 
Alkalmazás szerver YL1V038744 1311368 
Szerverszoftver S26361-F1767-V331 13179/1 



Interaktív tábla SB68V-H2-017825 1311349/1 
Interaktív tábla SB68V-H2-019890 1311350/1 
Interaktív tábla SB68V-H2-019891 1311351/1 
Interaktív tábla SB68V-H2-019983 1311352/1 
Interaktív tábla SB68V-H2-019893 1311353/1 
Interaktív tábla SB68V-H2-017409 1311354/1 
WIFI 25D1035D002A6 13179/2 

 

Békés, 2012. augusztus 31. 

 

Átadó részéről:      Átvevő részéről: 

 

 

 

             

  P.H.        P.H. 



4.sz. melléklet 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint 
a Békési Kistérségi Iskola és jogelődjei által a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban rövid nevén Békési 
Kistérségi Iskola) intézmény fejlesztésére benyújtott pályázatok a  Békési Kistérségi Iskola 
Székhelyintézményét érintő fenntartási kötelezettségeinek átadásáról-átvételéről létrejött 
Feladatátvállalási szerződéshez 
A TIOP 1.1.1-09/1-2010-0085 kódjelű, „E-világban tanulunk – együttnevelés modern 
infrastruktúrával” elnevezésű pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola 
Székhelyintézménye fenntartói jogának átadásával Békés Város Önkormányzata a pályázat 
fenntartásának kötelezettségével a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 
alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 
használatába adja az alábbi eszközöket: 

 
Eszköz, vagyoni értékű jog 

 
Darabszám 

Bruttó 
egységár 
Ft,- 

Érték összesen 
Ft,- 

Tanulói eszköz (notebook) 158 69444 10972152 
Tanulói eszköz szoftver  158 14850 2346300 
Tanulói eszköz digitális tartalom 158 19800 3128400 
Tároló 7 230000 1610000 
Tanári eszköz (laptop) 8 198000 1584000 
WIFI Access Point 8 29700 237600 
Router 1 99000 99000 

Összesen 19977452,- Ft,- 
 
Az eszközök gyári- és leltári szám szerint: 

Eszköz  gyári szám Leltári szám  
NOTEBOOK LUSDE0B065037387BB1601 13179/238 
NOTEBOOK LUSDE0B065037346EB1601 13179/239 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340631601 13179/240 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734EE41601 13179/241 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735D951601 13179/242 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734CD71601 13179/243 
NOTEBOOK LUSDE0B065037355581601 13179/244 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E331601 13179/245 
NOTEBOOK LUSDE0B065037355E01601 13179/246 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373708D1601 13179/247 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E801601 13179/248 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373655B1601 13179/249 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735DA41601 13179/250 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735CE51601 13179/251 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735ABF1601 13179/252 
NOTEBOOK LUSDE0B065037373F91601 13179/253 



NOTEBOOK LUSDE0B06503735CA71601 13179/254 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373566F1601 13179/255 
NOTEBOOK LUSDE0B06503736FA91601 13179/256 
NOTEBOOK LUSDE0B065037359521601 13179/257 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733DFC1601 13179/168 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373653D1601 13179/169 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373476E1601 13179/170 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FD31601 13179/171 
NOTEBOOK LUSDE0B065037356261601 13179/172 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734BE51601 13179/173 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735D811601 13179/174 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735D6A1601 13179/175 
NOTEBOOK LUSDE0B065037359531601 13179/176 
NOTEBOOK LUSDE0B06503736E501601 13179/177 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373804B1601 13179/178 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373583B1601 13179/179 
NOTEBOOK LUSDE0B065037369CE1601 13179/180 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734BEA1601 13179/181 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373579C1601 13179/182 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735CC11601 13179/183 
NOTEBOOK LUSDE0B06503736AB91601 13179/184 
NOTEBOOK LUSDE0B065037365571601 13179/185 
NOTEBOOK LUSDE0B06503737E191601 13179/186 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E4D1601 13179/187 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733D411601 13179/188 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FFD1601 13179/189 
NOTEBOOK LUSDE0B065037370731601 13179/190 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733F001601 13179/191 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734B3C1601 13179/192 
NOTEBOOK LUSDE0B065037350531601 13179/258 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735A811601 13179/259 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357421601 13179/260 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735C2B1601 13179/261 
NOTEBOOK LUSDE0B065037389651601 13179/262 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738D501601 13179/263 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373405D1601 13179/264 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735E7E1601 13179/265 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733E651601 13179/266 
NOTEBOOK LUSDE0B06503732DC61601 13179/267 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373480A1601 13179/268 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735D9E1601 13179/269 
NOTEBOOK LUSDE0B065037358191601 13179/270 
NOTEBOOK LUSDE0B0650375F7B61601 13179/271 
NOTEBOOK LUSDE0B06503737E281601 13179/272 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373655D1601 13179/273 



NOTEBOOK LUSDE0B06503734EB21601 13179/274 
NOTEBOOK LUSDE0B065037395AD1601 13179/275 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733F6E1601 13179/276 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735CF51601 13179/277 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FA91601 13179/205 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373760C1601 13179/213 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735E5A1601 13179/214 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357551601 13179/215 
NOTEBOOK LUSDE0B065037389571601 13179/216 
NOTEBOOK LUSDE0B06503737EF61601 13179/217 
NOTEBOOK LUSDE0B06503737F1B1601 13179/218 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735DD41601 13179/219 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357671601 13179/220 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735AD81601 13179/221 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735B841601 13179/222 
NOTEBOOK LUSDE0B065037337CA1601 13179/223 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E2A1601 13179/224 
NOTEBOOK LUSDE0B065037355BE1601 13179/225 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733E901601 13179/226 
NOTEBOOK LUSDE0B065037380591601 13179/227 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733D8C1601 13179/228 
NOTEBOOK LUSDE0B065037356F61601 13179/229 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373570A1601 13179/230 
NOTEBOOK LUSDE0B065037359F21601 13179/231 
NOTEBOOK LUSDE0B065037360AB1601 13179/232 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E0C1601 13179/233 
NOTEBOOK LUSDE0B065037350C71601 13179/234 
NOTEBOOK LUSDE0B065037388B41601 13179/235 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357821601 13179/236 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733F9A1601 13179/237 
NOTEBOOK LUSDE0B065037356101601 13179/193 
NOTEBOOK LUSDE0B065037369091601 13179/194 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735CE11601 13179/195 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735DD31601 13179/196 
NOTEBOOK LUSDE0B06503732FA91601 13179/197 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733D0D1601 13179/198 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357161601 13179/199 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735DF51601 13179/200 
NOTEBOOK LUSDE0B065037373921601 13179/201 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FC31601 13179/202 
NOTEBOOK LUSDE0B065037371B11601 13179/203 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738A6D1601 13179/204 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734E4F1601 13179/206 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735D2F1601 13179/207 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735E491601 13179/208 



NOTEBOOK LUSDE0B06503735A141601 13179/209 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357A41601 13179/210 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735F461601 13179/211 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357241601 13179/212 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373B5C01601 13179/278 
NOTEBOOK LUSDE0B0650374238E1601 13179/279 
NOTEBOOK LUSDE0B065037380CD1601 13179/280 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373B0EA1601 13179/281 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733F1D1601 13179/282 
NOTEBOOK LUSDE0B065037354E71601 13179/283 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373376F1601 13179/284 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738CA61601 13179/285 
NOTEBOOK LUSDE0B065037350F21601 13179/286 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733EE31601 13179/287 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357311601 13179/288 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734C031601 13179/289 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340F11601 13179/290 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340941601 13179/291 
NOTEBOOK LUSDE0B06503737F2C1601 13179/292 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738AFC1601 13179/293 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733D771601 13179/294 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373A76A1601 13179/295 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735A961601 13179/296 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373400A1601 13179/297 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738C5E1601 13179/298 
NOTEBOOK LUSDE0B065037360991601 13179/299 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738A8B1601 13179/300 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373AA311601 13179/301 
NOTEBOOK LUSDE0B06503738D2B1601 13179/302 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340011601 13179/145 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340DE1601 13179/146 
NOTEBOOK LUSDE0B06503739E281601 13179/147 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340E11601 13179/148 
NOTEBOOK LUSDE0B06503739E5A1601 13179/149 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373654E1601 13179/150 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735C8A1601 13179/151 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340451601 13179/152 
NOTEBOOK LUSDE0B06503735CB81601 13179/153 
NOTEBOOK LUSDE0B065037357D01601 13179/154 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FD01601 13179/155 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373DCF51601 13179/156 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373B6011601 13179/157 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340DF1601 13179/158 
NOTEBOOK LUSDE0B06503734D731601 13179/159 
NOTEBOOK LUSDE0B065037346F91601 13179/160 



NOTEBOOK LUSDE0B0650373409A1601 13179/161 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733E951601 13179/162 
NOTEBOOK LUSDE0B065037341B61601 13179/163 
NOTEBOOK LUSDE0B0650373A6AF1601 13179/164 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733FE61601 13179/165 
NOTEBOOK LUSDE0B06503733E2E1601 13179/166 
NOTEBOOK LUSDE0B065037340BB1601 13179/167 
Laptop 1S284799GLRMTBTE 12313 
Laptop 1S284799GLRMTBVG 12316 
Laptop 1S284799GLRMTBTN 12317 
Laptop 1S284799GLRMTBWL 12315 
Laptop 1S284799GLRMTBWP 12314 
Laptop 1S284799GLRMTBRB 12318 
Laptop 1S284799GLRMTBTM 12312 
Laptop 1S284799GLRMTBVB 12319 
Tároló 1200032 12332 
Tároló 1200033 12333 
Tároló 1200034 12334 
Tároló 1200035 12335 
Tároló 1200036 12336 
Tároló 1200037 12337 
Tároló 1200038 12338 
Access Point PV762A7000998 13179/464 
Access Point PV762A7000890 13179/465 
Access Point PV762A7000993 13179/466 
Access Point PV762A7000996 13179/467 
Access Point PV762A7000997 13179/468 
Access Point PV762A7001000 13179/469 
Access Point PV762A7000999 13179/470 
Access Point PV762A7000991 13179/471 
Router T1042005336018013 13179/456 

 

Békés, 2012. augusztus 31. 

 

Átadó részéről:      Átvevő részéről: 

 

 

             

  P.H.        P.H. 



Melléklet 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint 
a Békési Kistérségi Óvoda és jogelődjei által a Békési Kistérségi Óvoda intézmény 
fejlesztésére benyújtott pályázatok az Epreskerti Tagóvodát érintő fenntartási 
kötelezettségeinek átadásáról-átvételéről létrejött Feladatátvállalási szerződéshez 

A TÁMOP 3.3.2/08/2 -2008-0023 kódjelű, „Együtt-egymásért” Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért elnevezésű pályázat 
keretében a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvoda fenntartói jogának átadásával 
Békés Város Önkormányzata a pályázat fenntartásának kötelezettségével a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Középiskola, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda használatába adja az alábbi 
eszközöket: 

 

 
Eszköz 

 
Darab- 
szám 

Bruttó 
egységár 

Ft,- 

Érték 
összesen 

Ft,- 

Bábok 49 2 000 98 000 
Ugráló kötél 32 400 12 800 
Labda (gumi) 50 315  15 750 
Hulla-hopp karika 32 600 19 200 

Ugráló labda 65 cm 5 2 250  11 250 
Dominó 6 530 3180 

Képes dominó 18 1 800 32 400 
Építő kocka 23 2050 47 150 
Memória kártya 20 380 7 600 
Mese kártya 20 400 8 000 

Társas játék (óvodásoknak) 20 5 000 100 000 
Memóriajáték 10 2 820 28 200 
Formafelismerő 6 1 980 11 880 
Labirynt fajáték 5 3 820 19 100 
A test és ruhadarabok 6 5000 30 000 
Cselekvések 5 5070 25 350 
Egyforma, nem egyforma 5 2400 12 000 
Karika 60 cm 10 1 590 15 900 
Karika30 cm 10 570 5 700 
Tüsi labda (nagy) 10 750 7 500 
Mászóka 6 2400 14 400 
Tili-toli isk. előkészítő játék 5 4200 21 000 

Összesen 
546 360 

 



Az eszközök leltári szám szerint: 

Eszköz leltári szám 
Bábok 0218452/8/1-49 

Ugráló kötél 0218453/1/1-32 

Labda (gumi) 0218453/2/1-50 

Hulla-hopp karika 0218453/3/1-32 

Ugráló labda 65 cm 0218452/2/1-5 

Dominó 0218453/4/1-6 

Képes dominó 0218453/5/1-18 

Építőkocka 0218453/6/1-23 

Memóriakártya 0218453/7/1-20 

Mese kártya 0218453/8/1-20 

Társas játék (óvodásoknak) 0218454/1/1-20 

Memória játék 0218454/2/1-10 

Formafelismerő 0218451/2/1-6 

Labyrint fajáték 0001857/1-6 

Test és ruhadarabok 0001841/1-6 

Cselekvések 0001854/1-5 

Egyforma, nem egyforma 0001854/1-5 

Karika 60cm 0218451/6/1-10 

Karika 30cn 0218451/7/1-10 

Tüsi labda 0218452/3/1-10 

Mászóka 0218452/5/1-6 

Tili-toli isk. előkészítő játék 0001849/1-5 
 

Békés, 2012. augusztus 31. 

 

Átadó részéről:      Átvevő részéről: 

 

 

 

             

  P.H.        P.H. 



FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZ ŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó Gábor 
polgármester), mint óvoda átadó - a továbbiakban: Önkormányzat - , 

másrészről a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (5630 Békés, Petőfi u. 56.) által 
alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 
rövídített neve: Reményhír Intézmény, székhelye: 5630. Békés, Verseny utca 7., képviseli    Durkó 
Albert Zoltán intézményvezető mint átvevő – a továbbiakban Átvevő- között. 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint a Békési 
Kistérségi Óvoda és jogelődjei által a Békési Kistérségi Óvoda fejlesztésére benyújtott pályázatok a 
Epreskerti Tagóvodát érintő pályázat fenntartási kötelezettségeinek  átadásáról-átvételéről 

TÁMOP 3.3.2/08/2 -2008-0023 „EGYÜTT-EGYMÁSÉRT”  BÉKÉSI KISTÉRSÉGI 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT 
 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora 
Fenntartási időszakvége: 2016.07.31. 
 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvoda jogutódja –Reményhír 
Intézmény-  2016.07.31 -ig köteles:  
 
• a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében 

foglalt indikátorok teljesítésére, 

• az integrált pedagógiai rendszer (IPR) folytatására, a mindenkori költségvetési törvény és 
ágazatilag illetékes miniszter rendelete szerint a normatívák igénylésére és jogszerű 
felhasználására 

• Óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai felnőtt programok keretében óvoda és iskolai 
alsós munkaközösség közös hospitálásán részt venni. 

•  Bemutató foglalkozásokat tartani az átmenet megkönnyítésért.  

A pályázat végrehajtása érdekében és annak keretében a Reményhír intézmény számára 2016. február 
16-ig Békés Város Önkormányzata használatba adja a melléklet szerinti eszközöket. Átvevő vállalja, 
hogy a fenntartási időszak végéig 

• A használatba kapott eszközök rendeltetésében változás nem következik be, az eszközök 
használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. 

• A használatba kapott eszközöket saját költségén a pályázatban rögzített feladatellátási 
helyeken üzemelteti. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a pályázat Támogatói Szerződésének (Okiratának) 
szabályai, illetve Közreműködő Szervezetének állásfoglalása az irányadó, melyek a szerződés 
függelékét képezik. 



Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasás és közös értelmezés után - helybenhagyólag aláírták.  

 

Békés, 2012. május 25. 

 

….....................................................                  ………. …............................................................ 

             Békés  Város Önkormányzata                            Reményhír Intézmény  



Használati szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 
név: Békés Város Önkormányzata 
székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
KSH statisztikai szám: 15725060-8411-321-04 
törzsszám: 725064 
bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000 
képviseli: Izsó Gábor polgármester 
mint használatba adó– a továbbiakban: Használatba adó 
 
másrészről 
név: Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, 
Óvoda, 
székhely: 5630 Békés, Verseny u.7. 
adószám: 18285532-1-04 
KSH statisztikai szám: 
törzsszám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: Durkó Albert Zoltán intézményvezető 
mint Használó – a továbbiakban: Használó 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Használatba adó tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 5377 hrsz.-ú 
Békés, Móricz Zs. u. 44. sz.  alatt     található óvoda megnevezésű ingatlan. 

 

2. Használatba adó 2012. augusztus 31. napjától határozatlan időre Használó használatba 
adja az nevelési-oktatási funkció megtartása mellett térítésmentesen és üzemképes 
állapotban a Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti ingatlant. 

 

3. Használatba adó a Használó használatába adja térítésmentesen a nevelési-oktatási funkció 
megtartása mellett a fenti ingatlanban található feladatellátásra szolgáló ingóságokat 2012. 
augusztus 31. napjától határozatlan időre. 

 

4. Jelen megállapodásban meghatározott ingatlan külső, belső állagának megóvása, 
karbantartása, hibaelhárítása a Használó feladata és költsége. A Használó köteles az épület 
tartozékainak karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodni.      

 



5. A Használó a használati jogát Békés Város Békés Város Önkormányzata előzetes 
hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel 
sem – nem ruházhatja, engedheti át harmadik személyre. 

 

6. Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézmény fejlesztését szolgáló különböző 
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulását a Használó által kért - minimum 30 
napos – határidőre megadja. 

 

7. A felek megállapodnak abban, hogy az első pontban körülírt ingatlan üzemeltetése során     
felmerülő költségek (közüzemi díjak: fűtés, áram, víz, csatornadíj) és az ingatlanra      
vonatkozó vagyonbiztosítás díja a Használót terhelik. 

 

8. A Használó kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog időtartama alatt a rendes     
gazdálkodás szabályai szerint rendeltetésszerűen használja. 

 

9. A Használó felel minden kárért, amelyet a használatba vett ingatlan rendeltetésellenes     
használatával Békés Város Önkormányzatának, illetve harmadik személynek okoz, 
ideérve a jogszabályi, hatósági előírások megszegésével okozott károkat is. 

 

10. A Használó nem köteles megtéríteni a használat megszűnése esetén a rendeltetésszerű     
használattal járó értékcsökkenést. 

 

11. A Használó az ingatlanon belül és kívül csak az Békés Város Önkormányzata előzetes 
hozzájárulásával végezhet átalakításokat saját költségén. Az átalakításhoz és működéshez 
szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése az Használó kötelessége. 

 
12. Egyedi megállapodás alapján az Önkormányzat használatba adott ingatlanai pályázati úton 

történő felújítása esetén a pályázati saját erőt tulajdonosként biztosíthatja. A használatba 
adott ingatlan tulajdonjog átruházása esetén az Önkormányzat az átadott épület 
felújításához kapcsolódó, általa biztosított saját erő megtérítésére adásvételi szerződés 
keretében igényt tart. 

 

13. A Használó a birtokba lépéstől a szerződés megszűnéséig köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 
megtartani, a vizsgálati jegyzőkönyveket elkészíttetni, a kifogásolt hibákat kijavítani. 

 

14. A felek megállapodnak abban, hogy Békés Város Önkormányzata bármikor - előzetes 
értesítés nélkül is – jogosult jelen megállapodás rendelkezéseinek betartását és a 
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

 

15. A megállapodó felek – műszaki szakemberek bevonásával – 2012. augusztus 1-ig 
felülvizsgálják a feladatellátására szolgáló ingatlan műszaki állapotát és arról, valamint az 



átadandó ingóságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ingatlan és az ingóságok birtokba 
adására a szerződés hatályba lépésének napjával kerül sor az elkészített jegyzőkönyv 
alapján. 

 

16. A szerződés megszűnésekor a megjelölt ingatlanokat a Használó köteles a szerződés 
megszűnésétől számított 15 napon belül Békés Város Önkormányzata részére 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. 

 

17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Használó cserehelyiségre és kártalanításra semmilyen jogcímen nem 
tarthat igényt. 

 

18. Szerződő felek rögzítik, hogy Békés Város Önkormányzata a használati szerződésben 
megjelölt ingatlanra és a fenti ingatlanban található feladatellátásra szolgáló ingóságokra 
vonatkozóan eladási szándékát ugyanakkor a Használó a szándéknyilatkozatában foglalt 
feltételek alapján vételi szándékát fenntartja. 

 

19. Az átadás-átvétel során a szerződő felek külön pontos leltárt készítenek az épület 
tartozékairól, a feladatellátást szolgáló ingóságokról és jegyzőkönyvben rögzítik a 
közüzemi mérőórák állását. 

 

20. A felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően - a Békés Városi 
Bíróság vagy a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

 

Szerződő felek a jelen használati szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, más szerződési feltétel 
írásba foglalását nem kérve, jóváhagyólag és képviseleti jogosultságuk birtokában aláírták, s 
egy-egy szerződési példányt átvettek 

Békés, 2012. május 25. 

 

 

 

   ….....................................................                  ………. ….................................................................. 

Békés Város Önkormányzata                                       Reményhír Intézmény 

                                 



 



Használati szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 
név: Békés Város Önkormányzata 
székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
KSH statisztikai szám: 15725060-8411-321-04 
törzsszám: 725064 
bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000 
képviseli: Izsó Gábor polgármester 
mint használatba adó– a továbbiakban: Használatba adó 
 
másrészről 
név: Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, 
Óvoda, 
székhely: 5630 Békés, Verseny u.7. 
adószám: 18285532-1-04 
statisztikai szám:  
törzsszám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: Durkó Albert Zoltán intézményvezető 
mint Használó – a továbbiakban: Használó 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

1. Használatba adó tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 5612/A/3 hrsz.-
ú Békés, Jantyik u. 21-25. szám alatt található iskola megnevezésű ingatlan, valamint az 
ingatlan-nyilvántartás szerint 5612/B/1 hrsz.-ú Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti 
Sportcsarnok megnevezésű ingatlan, továbbá az 5612/A/2  hrsz-ú, Békés, Jantyik u. 23-
25. sz. alatti Kulturális Központ megnevezésű ingatlan. 

2. Használatba adó 2012. augusztus 31. napjától határozatlan időre Használó kizárólagos 
használatba adja az oktatási funkció megtartása mellett térítésmentesen és üzemképes 
állapotban a Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti iskola megnevezésű ingatlant.  

3. Használatba adó 2012. augusztus 31. napjától határozatlan időre az önköltségi ár 
megtérítése mellett Használó részleges használatába adja a Békés, Jantyik u. 21-25. sz. 
alatti Sportcsarnok megnevezésű ingatlant. A használat joga az általános iskolai 
mindennapos testnevelés oktatás biztosítására, a tömegsport foglalkozásokra terjed ki. Az 
önköltségi ár évente, külön megállapodásban kerül rögzítésre. 

4. Szerződő felek a Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti ingatlanban működő intézményeiket 
felhatalmazzák, hogy egymás helyiségeinek alkalomszerű (vagy állandó) használatára 
egyedi megállapodásokat kössenek. 

5. Használatba adó a Használó használatába adja térítésmentesen az oktatási funkció  
,megtartása mellett a fenti ingatlanokban található feladatellátásra szolgáló ingóságokat 



2012. augusztus 31. napjától határozatlan időre.  Az IVG 305 forgalmi rendszámú 
RENAULT TRAFIC típusú ételszállító gépkocsi használatba adásának időtartama 
megegyezik a Közoktatási megállapodás 31. pontjában rögzített külön megállapodás 
időtartamával. 

6. Jelen megállapodásban meghatározott ingatlanok külső, belső állagának megóvása, 
karbantartása, hibaelhárítása a Használó feladata és költsége. A Használó köteles az épület 
tartozékainak karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodni.      

7. A Használó a használati jogát Békés Város Önkormányzata előzetes hozzájárulása nélkül 
sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja, 
engedheti át harmadik személyre. 

8. Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézmény fejlesztését szolgáló különböző 
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulását a Használó által kért - minimum 30 
napos – határidőre megadja. 

9. A felek megállapodnak abban, hogy az első pontban körülírt ingatlanok üzemeltetése 
során felmerülő költségek (közüzemi díjak: fűtés, áram, víz, csatorna díjcsatornadíj) és az 
ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díja a Használót terhelik. 

10. A Használó kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog időtartama alatt a rendes 
gazdálkodás szabályai szerint rendeltetésszerűen használja. 

11. A Használó felel minden kárért, amelyet a használatba vett ingatlanok rendeltetésellenes 
használatával Békés Város Önkormányzatának, illetve harmadik személynek okoz, 
ideérve a jogszabályi, hatósági előírások megszegésével okozott károkat is. 

12. A Használó nem köteles megtéríteni a használat megszűnése esetén a rendeltetésszerű 
használattal járó értékcsökkenést. 

13. A Használó az ingatlanon belül és kívül csak Békés Város Önkormányzata előzetes 
hozzájárulásával végezhet átalakításokat saját költségén. Az átalakításhoz és működéshez 
szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a Használó kötelessége.  

14. Egyedi megállapodás alapján az Önkormányzat használatba adott ingatlanai pályázati úton 
történő felújítása esetén a pályázati saját erőt tulajdonosként biztosíthatja. A használatba 
adott ingatlan tulajdonjog átruházása esetén az Önkormányzat az átadott épület 
felújításához kapcsolódó, általa biztosított saját erő megtérítésére adásvételi szerződés 
keretében igényt tart. 

15. A Használó a birtokba lépéstől a szerződés megszűnéséig köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat  
megtartani, a vizsgálati jegyzőkönyveket elkészíttetni, a kifogásolt hibákat kijavítani. 

16. A felek megállapodnak abban, hogy Békés Város Önkormányzata bármikor  - előzetes 
értesítés nélkül is – jogosult jelen megállapodás rendelkezéseinek betartását és a 
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

17. A megállapodó felek – műszaki szakemberek bevonásával – 2012. augusztus 1-ig 
felmérik a feladatellátására szolgáló ingatlan műszaki állapotát és arról, valamint az 
átadandó ingóságokról jegyzőkönyvet vesznek fel.  Az ingatlan és az ingóságok birtokba 



adására a szerződés hatályba lépésének a napjával kerül sor az elkészített jegyzőkönyv 
alapján. 

18. Szerződő felek bármelyike jogosult ezen megállapodást írásban felmondani a Kt. 102.§. 
(11) bekezdésében, illetve a fenntartói jog átadásának időpontját szabályozó egyéb 
rendelkezésben megjelölt határidő előtt 30 nappal. A szerződés megszűnésének időpontja 
az adott év július-augusztusára esik. 

19. A szerződés megszűnésekor a megjelölt ingatlanokat a Használó köteles a szerződés     
megszűnésétől számított 15 napon belül Békés  Város Önkormányzata részére 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. 

20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármilyen okból történő     
megszűnése esetén a Használó cserehelyiségre és kártalanításra semmilyen jogcímen nem 
tarthat igényt. 

21. Szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzat a használati szerződésben megjelölt      
ingatlanokra és a fenti ingatlanokban található feladatellátásra szolgáló ingóságokra 
vonatkozóan eladási szándékát ugyanakkor a Használó a szándéknyilatkozatában foglalt 
feltételek alapján vételi szándékát fenntartja. 

22. Az átadás-átvétel során a szerződő felek külön pontos leltárt készítenek az épület     
tartozékairól, a feladatellátást szolgáló ingóságokról és jegyzőkönyvben rögzítik a 
közüzemi mérőórák állását. 

23. A felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően - a Békési Városi 
Bíróság vagy a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki. 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

Szerződő felek a jelen használati szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, más szerződési feltétel  
írásba foglalását nem kérve, jóváhagyólag és képviseleti jogosultságuk birtokában aláírták, s 
egy-egy szerződési példányt átvettek. 

 

Békés, 2012. május 25. 

 

 

             Békés  Város Önkormányzata                            Reményhír Intézmény 



  

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS  

A Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézménye – korábbi nevén és a továbbiakban Eötvös József 
Általános Iskola - fenntartói jogának   

átadásáról, átvételéről  

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata, mint fenntartó (Békés, Petőfi S. u. 2., 
képviseli Izsó Gábor polgármester), mint iskola átadó - a továbbiakban: Önkormányzat - , 

másrészről a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (5630 Békés, Petőfi u. 56.)  által 
alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 
rövidített neve: Reményhír Intézmény, székhelye: 5630. Békés, Verseny utca 7., képviseli    Durkó 
Albert Zoltán intézményvezető, mint átvevő – a továbbiakban Átvevő- között. 

1) A megállapodás tárgya a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (4) 
bekezdése, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 88. §-a alapján az általános iskolás korú tanulók nevelése, 
oktatása, mint kötelező települési önkormányzati feladat további ellátása (továbbiakban: 
feladat) és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon térítésmentes használatba adása  

2) Az Önkormányzat a Békés, Jantyik u. 21-25.sz. alatt működő Békési Kistérségi Iskola 
Székhelyintézménye – korábbi nevén és a továbbiakban Eötvös József Általános Iskola- 
fenntartói jogát, valamint a tanulók nevelését-oktatását, mint kötelező közoktatási feladatot 
2012. augusztus 31. napjától határozatlan időre az Átvevő számára átadja, az Átvevő azt 
átveszi. 

3) Az Átvevő, mint egyházi jogi személy a Magyar Pünkösdi Egyház és a Magyar Köztársaság 
Kormánya között létrejött megállapodás alapján jogosult egyoldalú nyilatkozatot tenni, 
amelyben vállalja az Önkormányzati – oktatási – feladatellátásban való közreműködést. 

4) Az Átvevő vállalja, hogy jelen közoktatási megállapodás megkötését követően haladéktalanul 
benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási 
szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9) bekezdése szerint, és mindent megtesz 
azért, hogy az eljáró hivatal 2012. július 31. napjáig a hozzájárulását megadja. 

5) Az Átvevő a közoktatási feladatot 2012. augusztus 31. napjától változatlanul az 
Önkormányzat által térítésmentesen használatába adott Békés, Jantyik u. 21-25.sz. alatti 
ingatlanban látja el.  

6) A szerződő felek rögzítik, hogy az Eötvös József Általános Iskolában 8 évfolyamos általános 
műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás folyik. Az iskola férőhelyeinek száma 
416, 2012 szeptemberétől 16 osztályban 255 (számított létszámként 392) tanuló folytatja 
tanulmányait. Az intézményben tanító pedagógusok száma ___ fő, a nem pedagógus 
foglalkoztatottak száma __ fő. 

7) A szerződő felek rögzítik, hogy a sportiskolai oktatást 1-8. évfolyamon a Békési Kistérségi 
Iskola, 9-13. évfolyamon a Szegedi Kis István Református Gimnázium biztosítja a jövőben is. 
A megkezdett sportiskolai oktatás folytatását felek külön szerződésben rendezik. 

8) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az iskola fenntartói jogának átvétele után 
megtartja az iskola oktatási funkcióját és azt vallásilag elkötelezett keresztény szellemiségű 
oktatási intézményként, az egyház törvényeit betartva működteti.  



  

9) Az Átvevő garantálja az Intézményben folyó nevelési-oktatási munka korábbinak megfelelő, 
vagy annál magasabb színvonalon történő végzését, az Önkormányzat által az átadás előtt 
ellátott pedagógiai szolgáltatásokat. Folyamatosan biztosítja a nevelés-oktatás jogszabály 
szerinti személyi és tárgyi feltételeit, valamint lehetővé teszi, hogy a tanulók a megkezdett 
tanulmányaikat aránytalan teherviselés nélkül azonos feltételek mellett tovább folytathassák, 
és azt eredményesen befejezhessék.  

10) Az Önkormányzat az átvett feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében az 2.) 
pontban foglalt feladattal együtt az Átvevő részére átadja a feladatellátást szolgáló eszközöket, 
ingatlant, külön leltárív alapján, amelyek eddig is az általános iskola oktatási funkciójának 
megvalósítását szolgálták. Az eszközök, valamint az ingatlan átadásának feltételeit a szerződő 
felek külön szerződésben szabályozzák. Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő 
ingatlanok jelenleg is oktatási célt szolgálnak. Az Önkormányzat szavatolja, hogy az 
ingatlanok a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelnek, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak, emellett a fentieken túlmenően nincs olyan jog vagy kötelezettség, amely jelen 
megállapodás hatálya alatt az ingatlanok használatát korlátozná, vagy kizárná. Az ingatlanok 
átadás-átvétele során a felek az ingatlanokról, azok műszaki állapotát ténylegesen rögzítő, 
képekkel alátámasztott jegyzőkönyvet vesznek fel. Átvevő vállalja, hogy a használatába vett 
ingatlanok állagát megóvja, a működtetéséhez szükséges karbantartásokat elvégzi. Az 
ingatlanok fejlesztésére és ezek költségének viselésére az Önkormányzat és az Átvevő 
esetenként külön szerződést kötnek. 

11) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általános iskola oktatási és pedagógiai 
programját átveszi és azt saját oktatási és pedagógiai programjának kidolgozása során alapul 
veszi. 

12) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Átvevő és az Önkormányzat által működtetett általános 
iskola pedagógusai számára közös szakmai munkaközösségeket működtet a szakmai 
együttműködés és tapasztalatcsere érdekében. 

13) Az Átvevő vállalja, hogy az általános iskolai tanulókat igény szerint átveszi.  

14) Az Átvevő vállalja, hogy az Önkormányzat által benyújtott pályázatokat a fenntartás 
időszakában továbbviszi, a pályázatokban vállalt indikátorokat, kötelezettségeket teljesíti. 
Ehhez az Önkormányzat számára folyamatosan adatokat szolgáltat, a teljesítések ellenőrzési 
lehetőségét biztosítja. A pályázatokhoz kapcsolódó eszközök a fenntartási időszak végéig az 
Önkormányzat tulajdonában maradnak. A pályázati kötelezettségeket, elszámolási 
ütemterveket, és a pályázatokkal használatba adott eszközöket külön szerződés rögzíti. A felek 
már most rögzítik, hogy az Intézmény fejlesztését szolgáló különböző pályázatokhoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulását az Önkormányzat az Átvevő részére 30 napon belül 
megadja, amennyiben a fejlesztési cél a tulajdonosi érdekeket nem sérti. 

15) Az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a tanulókat, akik nem kívánnak az új intézményben 
tanulni, önkormányzati iskolában elhelyezi, figyelembe véve azt, hogy a tanulóknak ez ne 
jelentsen aránytalan terhet. 

16) Az Átvevő vállalja, hogy békési általános iskolájában 2020-ig maximum évente 52 első 
osztályost vesz fel, a tanulók felvétele során a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, a Kt. 66. § előírásai és a 88. §. (1) bekezdése figyelembe 
vételével írja be a tanulókat. 

17) Az Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatokhoz jogszabályban előírt pedagógusi és nem 
pedagógusi munkakörben dolgozókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 25/A. §-ának megfelelően továbbfoglalkoztatja, illetve a dolgozókkal, akik vállalják a 
továbbfoglalkoztatást, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan 
idejű munkaszerződést köt. A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 
továbbfoglalkoztatott dolgozókkal minimum a határozott időből még hátra lévő ideig tartó 



  

munkaszerződést köt. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem érinti a prémium évek 
programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt 
jelenleg is foglalkoztatott alkalmazottakat. Nevezett munkavállalók munkáltatója továbbra is 
az Önkormányzat marad. 

18) A közalkalmazottnak a munkaszerződés megkötését megelőző közalkalmazotti jogviszonyát 
úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál töltötte volna el. 

19) Az átvevő munkáltatóval munkaszerződéssel létesített jogviszony megszűnése, illetve 
megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, 
annak mértékét az átadó és átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes 
tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell 
megállapítani.  

20) Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő 
munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és a 
közalkalmazotti törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha 
az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb. 

21) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa munkaviszony keretében tovább 
foglalkoztatott pedagógusainak a kötelező óraszámra, a túlmunka díjazására, pótszabadságra a 
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.   

22) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott közalkalmazott 
munkaszerződés szerinti munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb 
bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően 
irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés, illetve a munkáltatói 
döntés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege. Továbbá kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Kjt.-ben meghatározott előmeneteli és illetményrendszert alkalmazza az átvett 
közalkalmazottak bérének kialakításánál a munkaviszony fennállása alatt. 

23)  Az Átvevő jogszabályi lehetőség esetén továbbra is biztosítja a pedagógusok számára a 
pedagógus igazolványt, valamint a munkavállalónak járó évi 12 kedvezményes utazásra 
jogosító igazolványt.  

24) Az Átvevő vállalja, hogy a továbbfoglalkoztatott dolgozók részére a Kjt.-ben meghatározott 
jubileumi jutalmakat – beszámítva a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is – a 
munkaviszony fennállása alatt a Kjt. szabályai szerint fizeti ki. 

25) Az Átvevő által a közoktatási feladatellátáshoz igénybe vehető források a következők: 

a) Az Átvevő a feladathoz szükséges pénzügyi forrásokat a mindenkori éves, Magyarország 
költségvetéséből e célra biztosított normatív állami támogatásból, kiegészítő állami, illetve 
egyházi kiegészítő normatív támogatásból, továbbá saját bevételeiből teremti meg. 

b) a közoktatási intézmény átadás-átvételi megállapodásba foglalt vagyoni értékű jogok, 
ingatlanok, ingók használata. 

26) Az Átvevő vállalja, hogy a Kt.-ben meghatározott módon és formában biztosítja a 
gyermekeknek és szülőknek a kötelező ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat, melyeket 
térítési díjért vehetnek igénybe.  

27) Az Átvevő vállalja, hogy a 2012/2013. tanévre az oktatást az iskola által megrendelt 
tankönyvekből biztosítja. 

28) Az Önkormányzat kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §-ában foglalt igényjogosultsági 



  

szabályok alapján 2012. július 5-ig lemond a feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák 
4/12-ed részéről. 

29) Az Önkormányzat vállalja, hogy a tagiskola fenntartóváltásával kapcsolatosan tájékoztatja a 
Békési Kistérségi Társulást annak érdekében, hogy Kistérségi Társulás által igényelt 
normatívák 4/12-ed része 2012. június 30-ig lemondásra kerüljön. 

30) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Eötvös József Általános Iskola tanulói számára a 
diákbérletet Békés Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
11/2012.(III.30.) rendelete szerint a továbbiakban is biztosítja. 

31) Az Átvevő vállalja, hogy az óvodai étkeztetést külön megállapodás alapján legalább a 
2012/2013. tanév idejére, 2013. június 30-ig továbbra is az Eötvös József Általános Iskola 
konyhájáról biztosítja. 

32) Az átadás-átvétel során a szerződő felek jegyzőkönyvet készítenek az átvett tanulók 
névsoráról, a tanulókhoz kapcsolódó dokumentumok átadásáról és az iskolához kapcsolódó 
egyéb iratanyag átadásáról. Az eljárás során szerződő felek kötelesek betartani az 
adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. 

33) Jelen megállapodás 2012. augusztus 31. napján lép hatályba. A 2012/2013. tanév előkészítése 
során fenntartók és az iskolai tantestületek együttműködnek. 

34) Szerződő felek a fenntartói jog átadás-átvétele kapcsán felmerülő feladatok megoldására 4 fős 
bizottságot hoznak létre. A bizottságba 2-2 főt delegálnak a szerződő felek.  

35) Szerződő felek bármelyike jogosult a közoktatási megállapodást írásban felmondani a Kt. 
102.§. (11) bekezdésében, illetve a fenntartói jog átadásának időpontját szabályozó egyéb 
rendelkezésben megjelölt határidő előtt 30 nappal. A szerződés megszűnésének időpontja az 
adott év július-augusztusára esik. 

36) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

37) Felek a megállapodás teljesítésében együttműködnek. A megállapodás szerinti nyilatkozataik 
kizárólag írásban érvényesek és kézbesítéssel, illetve átvételével hatályosak. Szerződő Felek a 
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás között tárgyalásos úton rendezik, 
ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére az ügyben hatáskörrel rendelkező 
Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasása és közös értelmezés után – helybenhagyólag aláírták. 
Békés, 2012. május 25. 

  Békés  Város Önkormányzata                            Reményhír Intézmény  



KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS  

Az Epreskerti Tagóvoda fenntartói jogának   

átadásáról, átvételéről  

 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata, mint fenntartó (Békés, Petőfi S. u. 2., 
képviseli Izsó Gábor polgármester), mint óvoda átadó - a továbbiakban: Önkormányzat - , 

másrészről a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (5630 Békés, Petőfi u. 56.) által 
alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 
rövidített neve: Reményhír Intézmény, székhelye: 5630. Békés, Verseny utca 7., képviseli    Durkó 
Albert Zoltán intézményvezető, mint átvevő – a továbbiakban Átvevő- között. 

1) A megállapodás tárgya a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (4) 
bekezdése, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 88. §-a alapján az óvodás korú gyermekek nevelése, 
oktatása, mint kötelező települési önkormányzati feladat további ellátása (továbbiakban: 
feladat) és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon térítésmentes használatba adása. 

2) Az Átvevő a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodás alapján jogosult 
egyoldalú nyilatkozatot tenni, amelyben vállalja az Önkormányzati – oktatási – 
feladatellátásban való közreműködést. 

3)  Az Önkormányzat a Békés, Móricz Zs. u. 44.. alatt működő Epreskerti Tagóvoda fenntartói 
jogát, valamint a gyermekek nevelését-oktatását, mint kötelező közoktatási feladatot 2012. 
augusztus 31. napjától határozatlan időre az Átvevő részére átadja, az Átvevő azt átveszi. 

4) Az Átvevő vállalja, hogy jelen közoktatási megállapodás megkötését követően haladéktalanul 
benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási 
szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9) bekezdése szerint, és mindent megtesz 
azért, hogy az eljáró hivatal 2012. július 31. napjáig a hozzájárulását megadja. 

5) Az Átvevő a feladatot 2012. augusztus 31. napjától változatlanul az Önkormányzat által 
térítésmentesen használatába adott Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti ingatlanon látja el.  

6) A szerződő felek rögzítik, hogy az Epreskerti Tagóvoda férőhelyeinek száma 96, 2012 
szeptemberétől maximum 96 gyermek nevelését látja el, az intézményben dolgozó 
óvodapedagógusok száma 10 fő, a nem pedagógusok száma 6 fő. 

7) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az óvoda fenntartói jogának átvétele után 
megtartja az óvoda nevelési-oktatási funkcióját, és azt vallásilag elkötelezett keresztény 
szellemiségű oktatási intézményként, az egyház törvényeit betartva működteti.  

8) Az Átvevő az Intézményben folyó nevelési-oktatási munka korábbinak megfelelő, vagy annál 
magasabb színvonalon történő végzését, az Önkormányzat által az átadás előtt ellátott 
pedagógiai szolgáltatásokat Folyamatosan biztosítja a nevelés-oktatás jogszabály szerinti 
személyi és tárgyi feltételeit, valamint lehetővé teszi, hogy a gyermekek a megkezdett ellátást 
aránytalan teherviselés nélkül azonos feltételek mellett tovább folytathassák, és azt 
eredményesen befejezhessék. 



9) Az Önkormányzat az átvett feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében az 3. 
pontban foglalt feladattal együtt az Átvevő részére átadja a feladatellátást szolgáló eszközöket, 
ingatlant, amelyek eddig is az óvoda nevelési-oktatási funkciójának megvalósítását szolgálták. 
Az eszközök, valamint az ingatlan átadásának feltételeit a szerződő felek külön szerződésben 
szabályozzák. 

10) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az óvoda nevelési programját átveszi és azt saját 
oktatási és pedagógiai programjának kidolgozása során alapul veszi.  

11) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Átvevő és az Önkormányzat által működtetett óvoda 
pedagógusai számára közös szakmai munkaközösségeket működtet a szakmai együttműködés 
és tapasztalatcsere érdekében. 

12) Az Átvevő vállalja, hogy az óvodába járó gyermekeket igény szerint átveszi.  

13) Az Átvevő vállalja, hogy az Önkormányzat által benyújtott pályázatokat a fenntartás 
időszakában továbbviszi, a pályázatokban vállalt indikátorokat, kötelezettségeket teljesíti. 
Ehhez az Önkormányzat számára folyamatosan adatokat szolgáltat, a teljesítések ellenőrzési 
lehetőségét biztosítja. A pályázatokhoz kapcsolódó eszközök a fenntartási időszak végéig az 
Önkormányzat tulajdonában maradnak. A pályázati kötelezettségeket, elszámolási 
ütemterveket, és a pályázatokkal használatba adott eszközöket külön szerződés rögzíti. A felek 
már most rögzítik, hogy az Intézmény fejlesztését szolgáló különböző pályázatokhoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulását az Önkormányzat az Átvevő részére 30 napon belül 
megadja, amennyiben a fejlesztési cél a tulajdonosi érdekeket nem sérti. 

14) Az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a gyermekeket, akik nem kívánnak az új intézménybe 
járni, önkormányzati óvodában elhelyezi, figyelembe véve azt, hogy a gyermekeknek ez ne 
jelentsen aránytalan terhet. 

15) Az Átvevő vállalja, hogy a 2013/14. nevelési évtől kezdve a gyermekek felvétele során a Kt. 
65. § előírásai és a 88. §. (1) bekezdése figyelembe vételével írja be a gyermekeket. 

16) Az Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatokhoz jogszabályban előírt pedagógusi és nem 
pedagógusi munkakörben dolgozókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 25/A. §-nak megfelelően továbbfoglalkoztatja, illetve a dolgozókkal, akik vállalják a 
továbbfoglalkoztatást, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan 
idejű munkaszerződést köt. A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 
továbbfoglalkoztatott dolgozókkal minimum a határozott időből még hátra lévő ideig tartó 
munkaszerződést köt.  

17) A közalkalmazottnak a munkaszerződés megkötését megelőző közalkalmazotti jogviszonyát 
úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál töltötte volna el. 

18) Az átvevő munkáltatóval munkaszerződéssel létesített jogviszony megszűnése, illetve 
megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, 
annak mértékét az átadó és átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes 
tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell 
megállapítani.  

19) Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő 
munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és a 
közalkalmazotti törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha 
az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb. 

20) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa munkaviszony keretében tovább 
foglalkoztatott pedagógusainak a kötelező óraszámra, a túlmunka díjazására, pótszabadságra a 
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.   



21) Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott közalkalmazott 
munkaszerződés szerinti munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb 
bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően 
irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés, illetve a munkáltatói 
döntés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege. Továbbá kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Kjt.-ben meghatározott előmeneteli és illetményrendszert alkalmazza az átvett 
közalkalmazottak bérének kialakításánál a munkaviszony fennállása alatt. 

22) Az Átvevő jogszabályi lehetőség esetén továbbra is biztosítja a pedagógusok számára a 
pedagógus igazolványt, valamint a munkavállalónak járó évi 12 kedvezményes utazásra 
jogosító igazolványt.  

23) Az Átvevő vállalja, hogy a továbbfoglalkoztatott dolgozók részére a Kjt.-ben meghatározott 
jubileumi jutalmakat – beszámítva a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is – a 
munkaviszony fennállása alatt a Kjt. szabályai szerint fizeti ki. 

24) Az Átvevő által a közoktatási feladatellátáshoz igénybe vehető források a következők:  

a) Az Átvevő a feladathoz szükséges pénzügyi forrásokat a mindenkori éves, Magyarország 
költségvetéséből e célra biztosított normatív állami támogatásból, kiegészítő állami, illetve 
egyházi kiegészítő normatív támogatásból, továbbá saját bevételeiből teremti meg. 

b) a közoktatási intézmény átadás-átvételi megállapodásba foglalt vagyoni értékű jogok, 
ingatlanok, ingók használata. 

25) Az Átvevő vállalja, hogy a Kt.-ben meghatározott módon és formában biztosítja a 
gyermekeknek és szülőknek a kötelező ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat, melyeket 
térítési díjért vehetnek igénybe.  

26) Az Önkormányzat kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §-ában foglalt igényjogosultsági 
szabályok alapján 2012. július 5-ig lemond a feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák 
4/12-ed részéről. 

27) Az Önkormányzat vállalja, hogy a tagóvoda fenntartóváltásával kapcsolatosan tájékoztatja 
Békési Kistérségi Társulást, annak érdekében, hogy Kistérségi Társulás által igényelt 
normatívák 4/12-ed része 2012. június 30-ig lemondásra kerüljön. 

28) Az átadás-átvétel során a szerződő felek jegyzőkönyvet készítenek az átvett gyermekek 
névsoráról, a gyermekekhez kapcsolódó dokumentumok átadásáról és az óvodához 
kapcsolódó egyéb iratanyag átadásáról. Az eljárás során szerződő felek kötelesek betartani az 
adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. 

29) Jelen megállapodás 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  

30) Szerződő felek a fenntartói jog átadás-átvétele kapcsán felmerülő feladatok megoldására 4 fős 
bizottságot hoznak létre. A bizottságba 2-2 főt delegálnak a szerződő felek.  

31) Szerződő felek bármelyike jogosult a közoktatási megállapodást írásban felmondani a Kt. 
102.§. (11) bekezdésében, illetve a fenntartói jog átadásának időpontját szabályozó egyéb 
rendelkezésben megjelölt határidő előtt 30 nappal. A szerződés megszűnésének időpontja az 
adott év július-augusztusára esik. 

32) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 



CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

33) Felek a megállapodás teljesítésében együttműködnek. A megállapodás szerinti nyilatkozataik 
kizárólag írásban érvényesek és kézbesítéssel, illetve átvételével hatályosak. Szerződő Felek a 
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás között tárgyalásos úton rendezik, 
ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére az ügyben hatáskörrel rendelkező 
Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasás és közös értelmezés után - helybenhagyólag aláírták.  

 

 

Békés, 2012. május 25. 

 

 

             Békés  Város Önkormányzata                            Reményhír Intézmény  

                       

 



FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZ ŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó Gábor 
polgármester), mint óvoda átadó - a továbbiakban: Önkormányzat - , 

másrészről a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (5630 Békés, Petőfi u. 56.) által 
alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 
rövídített neve: Reményhír Intézmény, székhelye: 5630. Békés, Verseny utca 7., képviseli    Durkó 
Albert Zoltán intézményvezető, mint átvevő – a továbbiakban Átvevő- között. 

a Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, valamint a Békési 
Kistérségi Iskola és jogelődjei által a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban rövid nevén Békési Kistérségi Iskola) 
intézmény fejlesztésére benyújtott pályázatoknak a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézményét 
érintő fenntartási kötelezettségeinek  átadásáról-átvételéről 

 
1. DAOP-4.2.1/2F-2F-2009-0007 ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉS ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉS A BÉKÉSI 

KISTÉRSÉGI ISKOLA DR. HEPP FERENC TAGISKOLÁJÁBAN 
 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézmény jogutódja – Reményhír 
Intézmény - 2020-ig köteles a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Projekt 
megvalósítása számszerűsíthető eredményeinek betarthatósága érdekében a Közoktatási 
megállapodás 17. pontja szerinti vállalást teljesíteni. 
 

2. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 KOMPETENCIA FEJLESZTÉS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI 

ISKOLÁBAN 

Főkedvezményezett: Békés Város Önkormányzata 
Fenntartási időszak vége: 2015.08.31 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézmény jogutódja  -Reményhír 
Intézmény- 2015. augusztus 31-ig köteles a projekt alább felsorolt tevékenységeinek 
folytatására legalább 8 tanulócsoportban, legalább 7  fő  pedagógus bevonásával: 
 
 
1. Legalább egy tanulócsoportban, legalább egy pedagógus bevonásával szövegértés-

szövegalkotás  kulcskompetencia területen 
2. Legalább egy tanulócsoportban, legalább egy pedagógus bevonásával matematika 

kulcskompetencia területen 
3. Választott kulcskompetencia területen: 

a. Legalább egy tanulócsoportban, legalább egy pedagógus bevonásával Életpálya-
építési (kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia 
területen 

b. Legalább egy tanulócsoportban, legalább egy pedagógus bevonásával IKT 
kulcskompetencia területen 



4. Oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a 
kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív 
technikák, projektmódszer, témahét) 

a. Legalább egy három hetet meghaladó projekt, legalább egy tanulócsoportban, legalább 
egy pedagógus bevonásával 

b. Legalább egy témahét, legalább egy tanulócsoportban, legalább egy pedagógus 
bevonásával 

c. Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése, legalább egy tanulócsoportban, 
legalább egy pedagógus bevonásával 

5. Lőrincz- féle komplex tantermi játékok jó gyakorlat alkalmazása legalább egy tanulócsoportban 
6. IKT eszközzel támogatott tanórák megvalósítása a programba bevont tanulócsoportok 

implementációban érintett tanóráinak 25%-ában. 
7. IKT 1:1 jó gyakorlat alkalmazása 
8. A projekt fenti tevékenységeit alapdokumentumaiban megjeleníteni. 

A pályázat végrehajtása érdekében és annak keretében a Reményhír Intézmény számára 2015. 
augusztus 31-ig Békés Város Önkormányzata használatba adja az 1. sz. melléklet szerinti eszközöket. 
Átvevő vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig: 

• A használatba kapott eszközök rendeltetésében változás nem következik be, az 
eszközök használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik 

• A használatba kapott eszközöket saját költségén a pályázatban rögzített feladat-ellátási 
helyeken üzemelteti. 

 

3. TÁMOP 3.3.2/08/2 -2008-0023 „EGYÜTT-EGYMÁSÉRT”  BÉKÉSI KISTÉRSÉGI 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT 
 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora 
Fenntartási időszakvége: 2016.07.31. 
 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézmény jogutódja –Reményhír 
Intézmény-  2016.07.31 -ig köteles:  
 
• a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében 

foglalt indikátorok teljesítésére, 

• az integrált pedagógiai rendszer (IPR) folytatására, a mindenkori költségvetési törvény és 
ágazatilag illetékes miniszter rendelete szerint a normatívák igénylésére és jogszerű 
felhasználására 

• SNI tanulók számára tartott fejlesztő foglalkozások folytatására 

• Továbbtanulásra felkészítő foglalkozások megtartására 

• Szülők, tanulók részére pályaorientációs programok szervezésére. 

A pályázat végrehajtása érdekében és annak keretében a Reményhír Intézmény számára 2016. február 
16-ig Békés Város Önkormányzata használatba adja a 2. sz. melléklet szerinti eszközöket. Átvevő 
vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig: 



• A használatba kapott eszközök rendeltetésében változás nem következik be, az eszközök 
használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. 

• A használatba kapott eszközöket saját költségén a pályázatban rögzített feladat-ellátási 
helyeken üzemelteti. 

 

4. TIOP 1.1.1-07/1-2008-0132 E-VILÁGBAN – EGYÜTTNEVELÉS MODERN 

INFRASTRUKTÚRÁVAL 
 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora 
Fenntartási időszak vége: 2016.02.16. 
 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézmény jogutódja –Reményhír 
Intézmény- 2016. február 16-ig vállalja, hogy  

o A használatba kapott eszközök rendeltetésében változás nem következik be, az 
eszközök használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik 

o A használatba kapott eszközöket saját költségén a pályázatban rögzített feladat-
ellátási helyeken üzemelteti. 

o A feladat-ellátási helyeket nem szünteti meg 
o Rendszergazda szolgáltatást biztosít 
o Az IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya eléri a 40 %-ot 
o Az IKT eszközökkel oktatott órák aránya eléri a 30 %-ot 
o IKT alapú órai mérés-értékelés aránya az összes órai mérés-értékeléshez képest 

eléri a 30 %-ot  
o Az IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a hátrányos 

helyzetű tanulók összlétszámának 30 %-át. 

A pályázat végrehajtása érdekében és annak keretében a Reményhír intézmény számára 2016. február 
16-ig Békés Város Önkormányzata használatba adja a 3. sz. melléklet szerinti eszközöket. 

5. TIOP 1.1.1-09/1-2010-0085 E-VILÁGBAN TANULUNK – EGYÜTTNEVELÉS MODERN 

INFRASTRUKTÚRÁVAL 
 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata min a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás gesztora 
Fenntartási időszak vége: 2016. 03.01. 
A pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézmény jogutódja –Reményhír 
Intézmény - vállalja, hogy 2016.03.01-ig 
• A használatba kapott eszközök rendeltetésében változás nem következik be, az eszközök 

használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik 
• A használatba kapott eszközöket saját költségén a pályázatban rögzített felada-tellátási 

helyen üzemelteti. 

• A feladat-ellátási helyet nem szünteti meg 



• A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0013 kódjelű pályázatban megjelölt tanulócsoportok és 
kompetenciaterületek számára  

o a tantárgyi órák 30 %-át 1:1 arányú IKT támogatottság mellett tartja meg és ezt a naplóban 
dokumentálja 

o a tanórai mérések, értékelések 30 %-át 1:1 arányú IKT támogatottsággal végzi el és ezt a 
naplóban dokumentálja. 

A pályázat végrehajtása érdekében és annak keretében a Reményhír intézmény számára 2016. 03.01.-
ig Békés Város Önkormányzata használatba adja a 4. sz. melléklet szerinti eszközöket. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyes pályázatok Támogatói Szerződésének 
(Okiratának) szabályai, illetve Közreműködő Szervezetének állásfoglalása az irányadó, melyek a 
szerződés függelékét képezik. 

Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasás és közös értelmezés után - helybenhagyólag aláírták.  

 

Békés, 2012. május 25. 

 

….....................................................                  ………. …............................................................ 

             Békés  Város Önkormányzata                            Reményhír Intézmény  
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Alapító okirat 

a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

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. július 1-jei hatállyal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

                               

1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  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. 

 B/ Fenntartó 

 

 Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 
 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés 

Város Önkormányzata gyakorolja. 

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 
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  Békés Város Önkormányzata és szervei 

  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

2.  Alapított intézmény 

 A/ Neve  Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

 
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, 889101 

 D/ Besorolása   

 
 feladat-ellátási funkciója 

 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
   Számlavezető 

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

    Bankszámlaszáma  11998707-04606873-00000000 

 
   Adónyilvántartási 

száma  
15347165 2 04 

 E/ Típusa  közös igazgatású közoktatási intézmény 
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 F/ Törzsadatai   

    OM azonosító  028047 

    Törzsszám  347169 

 
   KSH statisztikai 

számjel  
15347165-8510-322-04 

 
   KSH területi 

számjel  
0409760 

 

G/ Az intézmény felépítése 

Intézményegységek: 
• Békés Városi Bölcsőde 

• Békési Kistérségi Óvoda 
 
Tagintézmények: 

    Neve Címe     

    Újvárosi Óvoda 5630 Békés, Csabai u. 30.            

    Epreskerti Óvoda 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.        

    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.     

    2.sz.  bölcsőde 5630 Bajza u. 1.     

    Földvár  bölcsőde 5630 Békés, Fábián u. 25/2.     

 

 

H/ 

 

Mutatószámai  

 

    Bölcsődei csoportok száma  16 
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   Felvehető bölcsődések 

száma  
192 

    Óvodai csoportok száma  27 

    Férőhely (2 m2/fő)  601 

    Felvehető óvodások száma  675 

 I/ M űködési területe                     

 

  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.  

 K/  Az intézmény vagyona 

 
 A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 

  Helyrajzi száma Címe Megjegyzés  

  178 5630 Békés, Ótemető u. 2.    

 

 
816 5630 Békés, Petőfi u. 41.  

Tornaszoba -Békés Városi 
Jantyik M. Múzeummal 

közösen  

  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.    

  5377 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.    

  6413/1 5630 Békés, Nevelő u. 1.    
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  102/1 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.          

  76 5630 Békés, Rákóczi u. 16.   

  3444 5630 Bajza u. 1.   

  6597/3 5630 Békés, Fábián u. 25/2.   

 

 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 

                              

 
 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

  Óvodai nevelés  

  Óvodai nevelés 
8510111 

  Integrációs óvodai nevelés 

  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 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  

  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820021 
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6820022 

   

 B/ Vállalkozási tevékenységek 

  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 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 

 
  

 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
    

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 
útján 5 év határozott időre 

  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 Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 
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  Tagintézmény vezető 

   -  vezető beosztású dolgozó 

 
  -  Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre 

                               

Békés, 2012. május ___. 

                               

         

 Békés Város Polgármestere  Békés Város Jegyzője  intézményvezető  

 

Záradék 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében Békés Város Képviselő-testülete a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot _______/2012. (V.24.) számú 
határozatával fogadta el. 
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Alapító okirat 

a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

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. szeptember 1-jei hatállyal az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

                               

1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  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. 

 B/ Fenntartó 

 

 Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 
 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés 

Város Önkormányzata gyakorolja. 
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 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

  Békés Város Önkormányzata és szervei 

  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

2.  Alapított intézmény 

 A/ Neve  Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

 
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, 889101 

 D/ Besorolása   

 
 feladat-ellátási funkciója 

 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
   Számlavezető 

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

    Bankszámlaszáma  11998707-04606873-00000000 

 
   Adónyilvántartási 

száma  
15347165 2 04 
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 E/ Típusa  közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

 F/ Törzsadatai   

    OM azonosító  028047 

    Törzsszám  347169 

 
   KSH statisztikai 

számjel  
15347165-8510-322-04 

 
   KSH területi 

számjel  
0409760 

 

G/ Az intézmény felépítése 

Intézményegységek: 
• Békés Városi Bölcsőde 

• Békési Kistérségi Óvoda 
 
Tagintézmények: 

    Neve Címe     

    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.     

    2.sz.  bölcsőde 5630 Bajza u. 1.     

    Földvár  bölcsőde 5630 Békés, Fábián u. 25/2.     

 

 

H/ 

 

Mutatószámai  
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    Bölcsődei csoportok száma  16 

 
   Felvehető bölcsődések 

száma  
192 

    Óvodai csoportok száma  22 

    Férőhely (2 m2/fő)  505 

    Felvehető óvodások száma  550 

 I/ M űködési területe                     

 

  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.  

 K/  Az intézmény vagyona 

 
 A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 

  Helyrajzi száma Címe Megjegyzés  

  178 5630 Békés, Ótemető u. 2.    

 

 
816 5630 Békés, Petőfi u. 41.  

Tornaszoba -Békés Városi 
Jantyik M. Múzeummal 

közösen  

  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.    
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  102/1 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.          

  76 5630 Békés, Rákóczi u. 16.   

  3444 5630 Bajza u. 1.   

  6597/3 5630 Békés, Fábián u. 25/2.   

 

 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 

                              

 
 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

  Óvodai nevelés  

  Óvodai nevelés 
8510111 

  Integrációs óvodai nevelés 

  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 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  

  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820021 
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6820022 

   

 B/ Vállalkozási tevékenységek 

  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 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 

 
  

 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
    

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 
útján 5 év határozott időre 

  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 
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  Tagintézmény vezető 

   -  vezető beosztású dolgozó 

 
  -  Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre 

                               

Békés, 2012. május ___. 

                               

         

 Békés Város Polgármestere  Békés Város Jegyzője  intézményvezető  

 

Záradék 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében Békés Város Képviselő-testülete a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot _______/2012. (V.24.) számú 
határozatával fogadta el. 
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Alapító okirat  

a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

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 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára 
2012. július 1-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  42/1994. (II. 10.)  

              

  Alapítás ideje  1994. 03. 01.  

                                

 B/ Fenntartó  

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
 

                                
 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

                                

2.  Alapított intézmény  

 
A/ Neve 

 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet 
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 B/ Székhelye  5630 Békés, József A. u. 5.  

                                

 

C/ Közfeladata 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. 
§-a alapján:  
járóbeteg-szakellátás 

 

                                

 D/ Besorolása    

 
 feladatellátási funkciója 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

 

 
  Számlavezető 

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

 

   Bankszámlaszáma  11998707-04606828-00000000  

 
  Adónyilvántartási 

száma  
15 343 109 2 04  

                                
 E/ Típusa  egészségügyi intézet  
  Szakágazat  862200  
 F/ Törzsadatai    
    Törzsszám  343105  

 
   KSH statisztikai 

számjel  
15343109-8622-322-04  

 
   KSH területi 

számjel  
0409760  

                                
 G/ Működési területe                      

 

  • Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, 
Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos 
lakosságának. 
• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  

                                

 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

                                

  Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

 
 

 
1265/A/1 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 
S. u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: Balneoterápia 
az intézmény kizárólagos használatában 

 

 
1265/A/2 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 
S. u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia 
az intézmény kizárólagos használatában 
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1265/A/3 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 
S. u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: 
Fogadóhelyiségek 
az intézmény kizárólagos használatában 

  2339 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 

  
3922/1 

5630 Békés, Vásárszél 
u. 2. 

Bőrgyógyászat, 
pszichiátria 

 

 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 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111  

 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121  

 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131  

 Járóbetegek egynapos ellátása 8622141  

 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690311  

 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321  

 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8622321  

 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690371  

 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
(Védőnői szolgálat) 

8690411  

 Iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás 8690421  

 Fürdő és strandszolgáltatás 9329111  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6800021 
6800022 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási 
kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) útján, 
szerződés alapján történik. 

A vállalkozó orvosok számára infrastruktúrát biztosít. 

B/ Vállalkozási tevékenységek  
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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 bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
  Az intézményvezető helyettese  
   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
  Az intézmény gazdaságvezetője  
  - magasabb vezető beosztású dolgozó  
  - Békés Város Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre  
                                
Békés, 2012. május ____.  
                                
                                
           
 polgármester  jegyző  igazgató   
 
 
Záradék  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
_________/2012. (V.24.)  sz. határozatával fogadta el. 
 

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6800023  

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

a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

számára 
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében a tagtelepülések egyetértésével Békés Város 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a,  alapján a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára 2011. szeptember 
1-jével az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  238/2008. (V. 29.) 

  Neve  Tarhos Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 

  Alapító határozat száma  58/2008. (VI. 5.) 

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

 B/ Fenntartó 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 

 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés Város 
Önkormányzata gyakorolja. 

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

  Békés Város Önkormányzata és szervei 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

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

2.  Alapított intézmény 

 

A/ Neve 

 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola,  Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

  Rövid neve  Békési Kistérségi Iskola 

 B/ Székhelye  5630 Békés, József A. u. 12. 

 
C/ Közfeladata 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bek. 
b), e) pontja, a 21. §, valamint 33. § (1) bek.  B) pontja alapján: 

 

  

 

általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai 
szakszolgálati ellátás 
Tagozatos oktatást nem folytat. 

 D/ Besorolása   

  feladat-ellátási funkciója  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
  Számlavezető 

pénzintézet  

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

   Bankszámlaszáma  11600006-00000000-24003825 
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  Adónyilvántartási 
száma  

15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
  Szakágazat  852010 
 F/ Törzsadatai   

   OM azonosító  200901 

   Törzsszám  583550000 

 
  KSH statisztikai 

számjel  
15583556-8520-322-04 

   KSH területi számjel  0409760 

 G/ Intézményegységei   

  a/ Általános Iskola                      
    5630 Békés, József A. u. 12. 
    Évfolyamok száma  8             
    Tanulócsoportok száma  28             
    Felvehető tanulók száma   728             
  b/ Alapfokú M űvészeti Iskola                  
    5630 Békés, Petőfi u. 1. 
    Évfolyamok száma  12             
    Felvehető tanulók száma                
    zeneművészeti ág  300             
    táncművészeti ág (néptánc)  450             
  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               

 
  

 
5630 Békés, Kossuth u. 4. 
 

 

H/ Tagintézmények, feladatellátási helyek 
a) Tagintézmények: 

 
  Neve Címe Megjegyzés 
  Tarhosi Tagiskola 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. alsó tagozat  

 
b) Feladat-ellátási helyek: 

  Sportiskola 5630 Békés, Kossuth u. 4. Orvosi ügyelettel közösen 
  Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. művészetoktatás, bérlemény 
  Táncterem 5630 Békés, Petőfi u. 21. használati jog 

                       
 
 

I/ M űködési területe 
                    

 
  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: 

Békés, Tarhos; a művészetoktatás tekintetében Kamut község  közigazgatási területe is. 
 
J/ Az intézmény vagyona 
 
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati törzsvagyon:  
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Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

2310  5630 Békés, József A. 
u. 12.  

Általános Iskola 

5633  5630 Békés, Kossuth 
u. 4.  

Orvosi ügyelettel közösen 

793/2  5630 Békés, Petőfi u. 
1.  

Alapfokú Művészeti Iskola 

49  5641 Tarhos, Kossuth 
u. 49-51.  

Alsó tagozatos általános iskola 

   
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 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  
Alapfokú oktatás   

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 

8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: 
ének-zene, testnevelés 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 1-
4. évfolyamon 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű iskolaotthonos nevelése, oktatása 
1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képességkibontakoztató nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrációs nevelése, oktatása 1-
4. évfolyamon 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi 
fogyatékos az autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: 
ének-zene, testnevelés, idegen nyelv, matematika 5-8. évfolyamon 

8520211 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 5-
8. évfolyamon 
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képesség-kibontakoztató 
nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon:” a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi 
fogyatékos az autista kivételével 

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559151 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 889051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közreműködés a tankönyvellátásban 4799011 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 4939091 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  

nevelési tanácsadás 

8560111 
logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 
Alapfokú művészetoktatás  

Zeneművészeti ágban:  

8520311 

Előképző 
Fúvós tanszak: 

furulya 
fuvola 
klarinét 
szaxofon 
bariton 
trombita 
kürt 
tuba 
harsona 

Vonós tanszak 
hegedű 
cselló 
brácsa 
bőgő 

Ütő tanszak 
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Ütő  
Zongora tanszak 

zongora 
További oktatott tárgyak: 

szolfézs 
zeneirodalom-zenetörténet 
énekkar 
kamarazene 
zenekar: fúvós, vonós 
korrepetíció 

Táncművészeti ág, néptánc szak 

8520321 

előképző 
népi játék 
néptánc 
folklórismeret 
tánctörténet 
népi ének 

Művészeti tevékenységek  
Zeneművészeti tevékenység 9001211 
Táncművészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés  
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Szociális étkeztetés 8899211 
Egyéb étkeztetés 5629192 

Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6800021 
6800022 

 
Egyéb oktatás    

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311   

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321   

                             
 B/ Vállalkozási tevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 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 
    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről    
 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 
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   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 
útján 5 év határozott időre 

  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 Igazgatótanács 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. 

 
Békés, 2012. május ___. 
 
 

                               
        
 polgármester  jegyző  igazgató  

Záradék 
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását _______/2012. (V.24.) sz. határozatával fogadta el. 
 
 



Alapító okirat  

a Békés Városi Szociális Szolgáltató 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. július 1-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  64/2006. (III. 30.)  

              

  Alapítás ideje  2006. 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. 
 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
 

                                
2.  Alapított intézmény  

 A/ Neve  Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ  

                                
 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik u. 1.  

                                

 

C/ Közfeladata 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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    

 
 feladat-ellátási funkciója Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási 

feladatait a Békési Kistérségi Óvoda látja el. 
 

 
      

 
   Számlavezető 

pénzintézet 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 
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   Bankszámlaszáma 11600006-00000000-53640930  

 
  Adónyilvántartási 

száma 
16655953-2-04  

                                
 E/ Típusa  integrált szociális intézmény  

  Szakágazat  889900  
 F/ Törzsadatai    

   Törzsszám  633314  

 
  KSH statisztikai 

számjel  
16655953-8899-322-04  

 
  KSH területi 

számjel  
0409760  

 
 

  
                             

                                
 G/ Működési területe                      

   Békés város és a Békési Kistérségi Társulás területe az alábbiak szerint:  
                                

 

 Családsegítés Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján   

 

 Gyermekjóléti szolgálat Békés város és Tarhos Község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján   

 

 Étkeztetés Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján   

 

 Házi segítségnyújtás Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján   

 

 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Békés város közigazgatási területe 
intézményfenntartó társulási megállapodás 
alapján   

  Támogató szolgáltatás Békés város közigazgatási területe   

 

 Közösségi ellátások Békés város, Mezőberény város, Köröstarcsa, 
Murony, Kamut, Tarhos és Bélmegyer 
települések közigazgatási területe 
intézményfenntartó társulási megállapodás 
alapján   

 

 Idősek nappali ellátása Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján    

 
 Fogyatékosok nappali 

ellátása 
Békés, Murony, Tarhos és Mezőberény 
települések közigazgatási területe,    

 
 Pszichiátriai betegek nappali 

ellátása 
Békés város közigazgatási területe 

  

 
 Szociális foglalkoztatás Tarhos község közigazgatási területén a Békés 

várossal az idősek nappali ellátására kötött   
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fenntartói megállapodás keretein belül,  
Békés városban a fogyatékosok nappali ellátása, 
hajléktalanok nappali ellátása és hajléktalanok 
átmeneti szállása ellátások keretein belül 

 

 Hajléktalanok nappali 
ellátása 

Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, 
Murony, Kamut, Bélmegyer, Tarhos, Hunya, 
Gyomaendrőd   

 

 Hajléktalanok átmeneti 
szállása 

Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, 
Murony, Kamut, Bélmegyer, Tarhos, Hunya, 
Gyomaendrőd kistérségi megállapodás alapján”   

 
 Gyermekek napközbeni 

ellátása (nyári napközi) 
Békés város 

  
                                
 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

                                

 
 Helyrajzi 

száma Címe Megjegyzés   

 

 

1087 
5630 Békés, Dózsa Gy. u. 
36/1. 

IV. sz. Idősek Klubja 
Idősek nappali ellátása, 
fogyatékosok nappali ellátása, 
szociális étkeztetés helyben 
fogyasztással, elvitellel   

 

 
3910 

5630 Békés, Szarvasi u. 
40/1. 

II. sz. Idősek Klubja Idősek Nappali 
Ellátása, szociális étkeztetés 
helyben fogyasztással, elvitellel   

 

 
3996 5630 Békés, Kossuth u. 11. 

Támogató szolgálat, fogyatékosok 
nappali ellátása, közösségi ellátás, 
szociális foglalkoztatás   

 
 

5580 5630 Békés, Kossuth u. 16. 
Pszichiátriai betegek nappali 
ellátása   

 

 

5630 5630 Békés, Jantyik u. 1. 

Székhely gyermekjóléti szolgálat, 
családsegítő szolgálat, étkeztetés, 
házi segítségnyújtás,  
I. számú Idősek Klubja: idősek 
nappali ellátása, szociális étkeztetés 
helyben fogyasztással, elvitellel   

 
 

5636 
5630 Békés, Csallóközi 
u.1/2. 

Férfi hajléktalan szállás 
  

 

 

6413/1   
5630 Békés, Csallóközi u. 
40. 

III. sz. idősek klubja és 
fogyatékosok nappali ellátása  
Idősek Nappali Ellátása, szociális 
étkeztetés helyben fogyasztással, 
elvitellel, szociális foglalkoztatás   

 
 

6416 
5630 Békés, Csallóközi u. 
34. 

Hajléktalanok átmeneti szállása 
  

 
 

6580 
5630 Békés, Farkas Gy. u. 
5. 

Női hajléktalan szállás, szociális 
foglalkoztatás   
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6581 

5630 Békés, Farkas Gy. u. 
3. 

Hajléktalan szállás és hajléktalanok 
nappali ellátása,  szociális 
foglalkoztatás   

 
 

7037/5 
5630 Békés, Farkas Gy. u. 
4. 

Hajléktalan szállás 
  

 

 
114 Tarhos, Petőfi u. 1. 

Idősek nappali ellátása, 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. 

 

                                
3.  Az intézmény tevékenységei  
                                

 Megnevezés Szakfeladat száma   
 A/ Alaptevékenységek  

 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790331  

 Idősek nappali ellátása 8810111  

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810131  

 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (nyári napközi) 8891081  

 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892011  

 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899111  

 Nappali melegedő 8899131  

 Szociális étkeztetés 8899211  

 Házi segítségnyújtás 8899221  

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899231  

 Családsegítés 8899241  

 Támogató szolgáltatás 8899251  

 Közösségi szolgáltatások 8899261  

 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 8904311  

 Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítés keretében 8904321  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800021  
6800022  

                
 B/ Vállalkozási tevékenységek  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 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  
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    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 munkakörű dolgozó  
     Békés Város Önkormányzata nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre  
                                

                                

Békés,  2012.  május ____.  
                                
                                
                                
           
 polgármester  jegyző  igazgató   
                                
Záradék  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ alapító okiratának módosítását  _________/2012. (V.24.) sz. határozatával fogadta 
el.   
 
 


