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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. december 12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet. a költségvetési szervek szakfeladatait átalakította. A 
rendelet 11. §-a értelmében a változásokat az alapító okiratok soron következő módosításakor, 
legkésőbb 2012. december 31-ig kell átvezetni. A Püski Sándor Könyvtár és a Jantyik Mátyás 
Múzeum alapító okiratát ebben az évben nem módosítottuk, így ezekre most kerül sor. A 
múzeum esetében a megújított működési engedélyekkel való szinkronizálást is el kell 
végezni. 

A 2013. január 1-jével állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartására 
létrehozott intézményfenntartó társulásokat a jelzett határidővel meg kell szüntetni. Tarhossal 
az óvodai és az általános iskolai feladatellátásra van megállapodásunk, amit az óvodára kell 
szűkítenünk. 

Az elszámolásra, az uniós pályázatokból eredő kötelezettségvállalásokra ugyancsak javaslatot 
teszünk. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 2-
ával hatályba lépő rendelkezései értelmében az önkormányzatoknak 2013. június 30-ig felül 
kell vizsgálniuk, és e törvény rendelkezéseihez kell igazítaniuk társulási megállapodásaikat. 
Az új szabályozás számos ponton átírja eddigi szerződéseinket, így a következő félévben újra 
módosítanunk kell az intézményfenntartó társulási megállapodást is. 

A 2013. évi önkormányzati normatívák igénylésekor a Magyar Államkincstár tényként 
kezelte a T/8889. sz. törvényjavaslatot, melynek 63. §-a az önkormányzat kötelező 
feladataként jelöli meg az állam fenntartásába kerülő köznevelési intézményekbe járó 
gyermekek napközis, menzai, kollégiumi étkeztetését. A törvény megjelenéséig nem 
várhatunk a változásból következő feladatok előkészítésével, ezért az önkormányzat SZMSZ-
ének 8. sz. mellékletét az étkeztetés szakfeladatokkal javasoljuk kiegészíteni, hogy az 
elvárásoknak megfeleljünk. (Az új szakfeladatok beemelése nem jelenti automatikusan 
kötelező alkalmazásukat is, de hiányukban az adott tevékenység nem végezhető.) A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jegyző, mint az 
önkormányzati rendelet előkészítője, előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a rendeleti 
szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat eredményei: a tervezett jogszabálynak 
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további társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki, a rendelet megalkotása 
sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után, adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása nincsen. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. A jogalkotás elmaradása esetén a köznevelés központi 
átszervezéséből eredő önkormányzati feladat – a gyermekétkeztetés ellátása a városban 
található, de más szerv által fenntartott közintézményekben – törvényessége nem volna 
biztosított 2013. január 1-jétől. 

A Békés, Kossuth u. 16. sz. ingatlan 2011-ben a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
használatába került, mert az intézmény az ingatlan felújítására és hasznosítására pályázatot 
nyújtott be. A pályázat nem nyert, így az ingatlant az intézmény nem használja, s intézményi 
vagyonként való további szerepeltetése sem indokolt. Célszerű az alapító okiratából törölni, és 
hasznosítására egyéb megoldást találni. 

Az Intézmények egységes szerkezetű Alapító Okiratai, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodás a www.bekesvaros.hu honlapon tekinthetők meg a Képviselő-
testületi ülés anyagai között. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok és a mellékelt rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 

I. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 159/2010. (IV.29.) sz. határozatával a 
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum számára kiadott egységes szerkezetű alapító okiratot 
a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja 

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum számára 2013. január 1-jei hatállyal a 
határozat 2.sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 

II. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 158/2010. (IV.29.) sz. határozatával a 
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár számára kiadott egységes szerkezetű alapító okiratot a 
határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár számára 2013. január 1-jei hatállyal a határozat 
2.sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 

III. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a tagtelepülésekkel egyetértésben  a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 197/2012. (VI.14.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodását a határozat 1.sz. melléklete szerinti módosító okirat 
szerint módosítja. 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára a társult településekkel 
egyetértésben 2013. január 1-jei hatállyal a határozat 2. sz. melléklete szerinti egységes 
szerkezetű társulási megállapodást fogadja el. 

1. Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata a Békési 
Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti  
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Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi elszámolását a zárszámadás 
keretében rendezi egymással.  

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy mint a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata Tarhos 
Község Önkormányzatával a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján a 
Társulás által fenntartott Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézmény állami fenntartásba adásával összefüggő kérdésekről a szükséges 
megállapodásokat megkösse. 

3. A képviselő-testület kéri polgármesterét, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba 
lépő 87-95. §-a és 146. § (1) bekezdése alapján a társulási megállapodást 2013. 
június 30-ig vizsgálja felül és a törvénynek megfelelően alakítsa át. 

IV. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166/2012. (V. 24.) határozatával a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ számára kiadott egységes szerkezetű alapító okiratot a 
határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ számára 2013. január 1-jei hatállyal a határozat 2.sz. melléklete szerinti 
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 

 

Határid ő:    intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2012. november 27. 
         Izsó Gábor  
         polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/… (… …) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1. § Békés Város Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 13/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete helyébe a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény állami fenntartásba adása, valamint 
az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénynek a köznevelési 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos változása alapján a két intézmény békési telephelyein 
tanulók tanulói, kollégiumi étkeztetésére is kiterjedő ellátási kötelezettség változása miatt e 
rendelet 1. melléklete lép. 

2. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

3. § Hatályát veszti e rendelet 2013. január 2. napján.  

 
Békés, 2012. december 12.  
 

  Izsó Gábor      Tárnok Lászlóné 
           polgármester             jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2012. december …. napján. 

Tárnok Lászlóné 
        jegyző 
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1. melléklet a …/…. (... ...) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

8. melléklet a 13/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez 

 

A B C D 
 

1. Alaptevékenysége: 
 8411261 

Önkormányzatok és társulások 
általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

2. Feladatai: 
3. 

 3700001 
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 
elhelyezése 

4. 
 3821011 

Települési hulladékok kezelése, 
ártalmatlanítása 

5.  4120001 Lakó és nem lakóépületek építése 
6.  4211001 Út, autópálya építés 
7.  5220011 Közutak üzemeltetése 
8.  5520011 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
9.  5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 
10.  5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
11.  5629171 Munkahelyi étkeztetés 
12. 

 6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

13.  6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői tevékenység 

14.  8130001 Zöldterület-kezelés 
15.  8413831 Területfejlesztési és területrendezési 

helyi feladatok 
16.  8414021 Közvilágítás 
17.  8414031 Város és község gazdálkodás 
18. 

 8421551 
Önkormányzatok máshova nem sorolt 
nemzetközi kapcsolatai 

19.  8424211 Közterület rendjének fenntartása 
20.  8425311 A polgárvédelem ágazati feladatai 
21.  8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 

tevékenységek 
22.  8560991 Egyéb oktatást kiegészítő feladatok 
23.  8621025 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
24.  8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
25.  8821211 Eseti lakásfenntartási támogatás 
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26.  8821221 Átmeneti segély 
27.  8821231 Temetési segély 
28.  8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
29. 

 8821291 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátások 

30.  8822011 Adósságkezelési támogatás 
31.  8822031 Köztemetés 
32.  8899211 Szociális étkeztetés 
33.  8899421 Önkormányzatok által nyújtott 

lakástámogatás 
34. 

 8902161 
Önkormányzati ifjúsági 
kezdeményezések és programok, 
valamint támogatások 

35.  8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
36.  8904421 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 
37.  8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 
38. 

 9311021 
Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

39.  9312011 Versenysport tevékenység támogatása 
40.  9312041 Iskolai Diáksport-tevékenység és 

támogatása 
41.  9313011 Szabadidősport (rekreációs sport-) 

tevékenység és támogatása 
42. 

 9329111 
Szabadidős park, fürdő és 
strandszolgáltatás 

43. 
 9329191 

Máshova nem sorolt szórakoztatási 
tevékenység 

 

 



Módosító okirat 

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum számára Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 159/2010. (IV.29.) sz. határozattal kiadott 
alapító okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1)bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése 
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 

1. 2./D. pontja 

a.  a tevékenység jellege és közszolgáltatás fajtája megnevezésű sorait törli, 

b. feladatellátási funkciója sora megnevezését gazdálkodási jogköre 
megnevezésre cseréli; tartalmát az alábbira módosítja: Önállóan működő 
költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Kecskeméti 
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ látj a el, 

c. Adónyilvántartási számát a 16656208-2-04 számra módosítja. 

2. 2./F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 16656208-9102-322-04” sorra egészíti 
ki. 

3. 2./G pontját az alábbi 2./G pontra módosítja: 

Feladatellátási helyek 

Neve Címe Besorolása 

Jantyik Mátyás 
Múzeum 

5630 Békés, Széchenyi tér 4. területi múzeum  

Nagyház  5630 Békés, Széchenyi tér 6. kiállítóhely 

Békési Ház 
(Tájház) 

5630 Békés, Durkó u. 8. kiállítóhely 

Iskolamesteri 
lakás 

5630 Békés, Petőfi u. 41. raktár 

 

4. 2./H pontját az alábbi 2./H pontra módosítja: 

Gyűjt őköre: 

- Történet 
- Régészet 
- Néprajz 



- Képző- és iparművészet 
- Numizmatika 

 
5. 2./I pontjában az intézmény működési területét az alábbiakban határozza meg: 

„Békés város és a békési járás területéből: Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos 
község közigazgatási területe” 

6. 3. pontja[Az intézmény tevékenységei] 

a. B és C pontját törli, D pontja sorszámozását B pontra módosítja, 

b. a „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat 
számát  6800021,  6800022 és 6800023 számra módosítja,  

c. a Zeneműkiadás szakfeladat megnevezése Hangfelvétel készítése, kiadása 
megnevezésre módosul, számát 5920001 szakfeladat számra módosítja,  

d. a tevékenységek körét a „Könyv-kiskereskedelem” megnevezésű, 4700011 
számú, valamint a „Zene-, videofelvétel kiskereskedelme” megnevezésű, 
4700091 számú szakfeladattal egészíti ki. 

7. 4./A pontjában [A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok] a Munka 
törvénykönyvének hivatkozása 2012. évi I. törvényre módosul. 

8. 4./B pontjában az igazgató kinevezésének módja „a kultúráért felelős miniszter 
véleményének kikérésével” szövegrésszel egészül ki. 

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. 
január 1-jén lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
_________/2012. (XII.12.) számú  határozatával hagyta jóvá. 

 

Békés, 2012. december 15. 

 

 

PH 

  

polgármester  jegyző 

 



1 
 

 
Alapító okirat 

a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 

számára 

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

 A/ Alapító 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  300/2000. (X. 5.) 

  Alapítás ideje  2001. január 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 Jantyik Mátyás Múzeum 

 B/ Székhelye  5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

      

 

C/ Közfeladata 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános  
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény 46. §-a alapján 

    9102 múzeumi tevékenység 

 D/ Besorolása   

 

 gazdálkodási jogköre 

 

Önállóan működő költségvetési szerv.  
Gazdálkodási feladatait a Békés Városi  
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és  
Turisztikai Központ látja el. 

 

   Számlavezető pénzintézet 

 

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

    Bankszámlaszáma  11600006-00000000-25170777 

 
   Adónyilvántartási száma 

 

16656208-2-04 

 E/ Típusa  területi múzeum 
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  Szakágazat  910200 

 F/ Törzsadatai   

    Törzsszám  686727 

    KSH területi számjel  0409760  

    KSH statisztikai számjel  16656208-9102-322-04 

 G/ Feladat-ellátási helyek 

 

 
Neve Címe Besorolása  

 
 

Jantyik Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. területi múzeum   

 

 
Nagyház  5630 Békés, Széchenyi tér 6. kiállítóhely  

 

 
Békési Ház (Tájház) 5630 Békés, Durkó u. 8. kiállítóhely  

 

 
Iskolamesteri lakás 5630 Békés, Petőfi u. 41. raktár  

                               
 H/ Gyűjt őköre                     
  - Történet 
  - Régészet 
  - Néprajz 

 
 - Képző- és iparművészet 

Numizmatika 
 I/ M űködési területe                     

 
  Békés város és a békési járás területéből: Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos község 

közigazgatási területe 

 
J/ Az intézmény vagyona 

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes  

önkormányzati törzsvagyon: 

  Helyrajzi száma Címe Megjegyzés    

 

 
2236 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

műemlék jellegű 
a Püski Sándor  Városi Könyvtárral 
közösen    

 

 
2240 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 

műemlék jellegű 
    

  2387 5630 Békés, Durkó u. 8. műemlék    

 

 
816 5630 Békés, Petőfi u. 41. 

műemlék 
Békési Kistérségi Óvodával közösen 

   

 

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

 

3.  Az intézmény tevékenységei 
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 Megnevezés Szakfeladat száma  
 A/ Alaptevékenységek 
 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102011 

 
Múzeumi tudományos feldolgozó és 
publikációs tevékenység 

9102021 

 Múzeumi kiállítási tevékenység 9102031 

 
Múzeumi közművelődési, 
közönségkapcsolati tevékenység 

9102041 

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

6800021 
6800022 

 Könyvkiadás 5811001 

 Hangfelvétel készítése, kiadása 5920001 

 Könyv-kiskereskedelem 4700011 

 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 4700091 
 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 

    2012. évi I. 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 
a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérésével 
 

                               
Békés, 2012. december 14. 
 
 
                               
          
 polgármester    jegyző  
 
Záradék 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. január 1-jén lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum  2010. május 3-án kelt, 159/2010. 
(IV.29.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 374/2012. (XII. 12.) számú 
határozatával fogadta el. 



Módosító okirat 
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár számára Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 158/2010. (IV.29.) sz. határozattal kiadott 
alapító okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1)bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése 
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. 2./D. pontja 

a.  a tevékenység jellege és közszolgáltatás fajtája megnevezésű sorait törli. 
b. feladatellátási funkciója sora megnevezését gazdálkodási jogköre 
megnevezésre cseréli; tartalmát az alábbira módosítja: Önállóan működő 
költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ látja el. 
c. Adónyilvántartási számát a 16656215-2-04 számra módosítja. 

2. 2./F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 16656215-9101-322-04” sorral egészíti 
ki. 
3. 3. pontja [Az intézmény tevékenységei] 

a. A/ pontját [Alaptevékenységek] az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 
MEGNEVEZÉS Szakfeladat száma 

Könyv kiskereskedelem 4700011 
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 4700091 
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8210001 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559311 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321 

b. B/ és C/ pontját törli, a D/ pont számozását B/ pontra módosítja. 
c. Internet hozzáférés biztosítása [Egyéb távközlés] szakfeladat számát 
6100021 számra módosítja. 
d. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat számát  6800021, 
6800022 és 6800023  számra módosítja. 

4. 4.A/ pontjában [Foglalkoztatási jogviszonyok] a Munka törvénykönyve 
hivatkozását 2012. évi I. törvényre módosítja. 

 
Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
375/2012. (XII.12.) számú  határozatával hagyta jóvá. 

 
Békés, 2012. december 14. 

 
 

PH 
  

  polgármester          jegyző 



Alapító okirat 
 

a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár  

számára  

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

 

                                
1.  Alapító  

 A/ Alapító  

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete  

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2.  

  Alapító határozat száma  40/1994. (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 u. 2. 
 
 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
 

                                
2.  Alapított intézmény  

 A/ Neve  Békés Városi Püski Sándor Könyvtár  

  Rövid név  Püski Sándor Városi Könyvtár  
 B/ Székhelye  5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

                                

 

C/ Közfeladata 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 55. §-a alapján: 

 

    nyilvános könyvtári ellátás  
                                
 D/ Besorolása    

 

 gazdálkodási jogköre 

 

Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási 
feladatait a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ látja el. 

 



 

   Számlavezető 
pénzintézet 

 

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

 

   Bankszámlaszáma  11600006-00000000-25170777  

 
  Adónyilvántartási 

száma  

16656215-2-04  

                                
 E/ Típusa  nyilvános könyvtár  

  Szakágazat  910100  
 F/ Törzsadatai    

   Törzsszám  686738  

 
  KSH területi 

számjel  
0409760  

 
  KSH statisztikai 

számjel:  
16656215-9101-322-04  

                                
 G/ Működési területe                      
   Békés város közigazgatási területe  
                                
 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

                                

 
 Helyrajzi 

száma Címe Megjegyzés     

 

 
2236 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

Békés Városi Jantyik 
Mátyás Múzeummal 
közösen     

                                

 

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

 

                                
3.  Az intézmény tevékenységei  

                                

 
Megnevezés Szakfeladat száma  

 
 A/ Alaptevékenységek  

 
Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

9101211 
 

 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 
védelme 

9101221 
 

 Könyvtári szolgáltatások 9101231  

 Internet hozzáférés biztosítása 610002  



 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

6100021 
6100022  

 
Kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 

9004001 
 

 Könyv kiskereskedelem 4700011  
 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 4700091  
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8210001  

 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás 

8559311 
 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321  
    

 B/ Vállalkozási tevékenységek  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

6100023 
 

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

                                

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok  

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

    2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

                                

 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.  

 
 
 

                              

Békés, 2012. december. 14. 
  
                                
                                
           
 polgármester    jegyző   

 

  
 

 
 
                             

Záradék  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. január 1-jén lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár  2010. május 3-án kelt, 158/2010. 
(IV.29.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 375/2012. (XII. 12.) számú 
határozatával fogadta el. 



Módosító okirat 
 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete mint a társulás gesztora által a 197/2012. (VI.14.) sz. 
határozattal kiadott társulási megállapodást a tagtelepülésekkel egyetértésben az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre való hivatkozásokat a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre való hivatkozásokra módosítja, a 
közoktatási kifejezést köznevelési szövegrésszel cseréli ki. 

2. 1. pontjából törli az „illetve a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat” szövegrészt. 

3. Törli az 5. pont b/ pontját [alapfokú oktatás]. 

 
 

Az társulási megállapodást módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 376/2012. (XII.12.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Békés, 2012. december 15. 
 
 

 
 

PH 
  

  polgármester          jegyző 
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Társulási megállapodás 
intézmények közös fenntartására 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8. §-ában foglaltak alapján, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglalt együttműködési lehetőségek alapján, 
jelen megállapodásban rögzítettek szerint: 
1. A Társulás tagjai megállapodnak a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde közös 

fenntartásában. 
2. A Társulás neve: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban Társulás). 

A Társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
3. A Társulás székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

A Társulás képviselője: Békés város polgármestere 
4. A Társulás tagjai: 
 Békés Város Önkormányzata  
 Tarhos Község Önkormányzata  
5. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a célja, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében a helyi 
önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt köznevelési, valamint 
gyermek és ifjúsági közszolgáltatási alapfeladatok közül  

a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4.§. (1) bekezdése a) 
pontjában meghatározott óvodai nevelés és 

b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. 
törvény  42. §-ában szereplő bölcsődei ellátás feladatot 

közösen, mikrotérségi keretek között az intézményrendszer integrálása útján, 
magasabb színvonalon lássák el.13. pontjából törli a  

6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe, intézményeibe 
azonban szabad férőhely esetén a Társulás területén kívülről is bárki felvehető. 

7. A Társulás működése során a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott: Békés 
Város Önkormányzata és szervei (5630 Békés, Petőfi u. 2.). A Társulás működése során a 
fenntartói jogokat és kötelezettségeket Békés Város Önkormányzata gyakorolja. A társult 
települések Képviselő-testülete és szervei kizárólag jelen szerződésben külön nevesített 
esetekben vesznek részt a társulási döntéshozatalban: 
 
a./ Társulási megállapodás tekintetében: 

• Társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése. 
• Társuláshoz való csatlakozás jóváhagyása. 
• Társulási megállapodás év közbeni felmondása. 
• Társulásból való kizárás. 

b./ Intézmények tekintetében: 
• Az intézmények alapító okiratának jóváhagyása. 
• A településen működő tagintézmények költségvetésének jóváhagyása. 
• Intézményvezetők kinevezése. 
• A fenntartói jóváhagyást igénylő intézményi dokumentumokat Békés Város 

Képviselő-testülete illetékes bizottsága fogadja el, melybe a társult települések az 
intézményeket érintő kérdések tárgyalásakor 1-1 főt delegálnak. 
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8. A közös fenntartású intézményekben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját 
az intézmények alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai 
programja rögzíti. A tagintézmények szolgáltatásait a közoktatási törvény és végrehajtási 
rendeletei szakmai feltételeinek teljesítésével, illetve az ehhez szükséges pénzügyi 
források biztosítása esetén a települési önkormányzatok határozzák meg. A Békés Város 
Önkormányzata és szervei által jóváhagyott dokumentumok a jelen megállapodásnak 
megfelelő kiegészítésekkel a társulás fennállása idején is érvényben maradnak. A 
csatlakozó tagintézmények korábbi dokumentumaival való harmonizálását az első tanév 
végéig végre kell hajtani. 

9. A társult települések önkormányzatai tudomásul veszik, hogy az 1. pontban szereplő 
közös fenntartású intézmények vezetője felett a munkáltatói jogokat Békés Város 
Képviselő-testülete, külön jogszabályban meghatározott esetben Békés Város 
Polgármestere gyakorolja. A közös fenntartású intézmények vezetőjének kinevezése és 
felmentése előtt a társult települések Képviselő-testületének véleményét ki kell kérni. 

10. A Társulás tagjai a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat használatra a tulajdonjog 
fenntartása mellett átadják a közös fenntartású intézményeknek az intézmények alapító 
okiratában foglaltak szerint. 
Az ingatlanok használati joga megszűnik: 

• a társulás megszűnésével, 
• a feladatellátási hely megszűnésével, 
• a feladatellátás más helyszínen történő biztosításával. 

11. A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhető települési és 
kistérségi normatív támogatások, az intézmény saját bevételei és a Társulás tagjainak 
hozzájárulásai fedezik az alábbi módon: 

• Az intézmények költségvetése településenként tartalmazza a közoktatási 
kiadásokat, és településenkénti gyermeklétszám arányosan bontja az igazgatási 
kiadásokat. 

• A bevételeket településenként kell meghatározni.  
• A településre eső normatív támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott 

település költségvetési hozzájárulása fedezi.  
• Az ingatlan működtetésének költségeit a tulajdonos önkormányzat a pénzügyi 

megállapodásban rögzített módon közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott 
költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi.  

• A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, 
felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot 
terhelik.  

• A rendes működés körét meghaladó eszközbeszerzésekről (fejlesztés) a fenntartott 
intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszűnése esetén a feladatot ellátó 
intézménynek adja át. 

12. Az intézmény költségvetésének, zárszámadásának rendjére vonatkozóan társult 
önkormányzatok az alábbiakban egyeznek meg:  

• A gesztor önkormányzat a társult önkormányzatok mindegyikével külön-külön 
éves pénzügyi megállapodást köt.  

• A társult önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges 
pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben előirányzatként 
biztosítják, és havonta utalják a fenntartott intézménynek. A havi önkormányzati 
hozzájárulás összegét módosíthatja a tárgyévi költségvetés féléves költségvetési 
beszámolója, és a ¾ éves költségvetési tájékoztató. Ezek elfogadásával egy 
időben, a fenntartók évközben is dönthetnek a havonta utalandó hozzájárulás 
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mértékének korrekciójáról. Az utolsó havi utalás összege a befizetett 
hozzájárulások és a ténylegesen felmerült éves kiadások különbözete. 

• A közös fenntartású intézmények költségvetése Békés város költségvetésének 
részét képezi, a támogatás megállapításához a társult települések képviselő-
testületének jóváhagyása szükséges, melyről az önkormányzatok számára a 
költségvetési rendelet elfogadására előírt határidő előtt 30 nappal nyilatkoznak. 

• A társult önkormányzatok pénzügyi vállalásainak nem teljesítése esetén a közös 
feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat 2 ízben határidő 
megjelölésével felszólítja az önkormányzatot kötelezettségei teljesítésére, a 
határidő lejárta után azonnali beszedési megbízást (inkasszó) alkalmaz. 

13. A közös fenntartású intézmények felügyeleti ellenőrzését Békés Város Polgármesteri 
Hivatala, belső ellenőrzését a Békési Kistérségi Társulás látja el. A közös fenntartású 
intézmények gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására Békés Város 
Önkormányzatának önkormányzati rendeletei és szabályzatai vonatkoznak. 

14. A Társuláshoz felek, illetve a kistérség települései bármely óvodai nevelést-oktatást 
folytató köznevelési intézményükkel szabadon csatlakozhatnak. A csatlakozásról szóló 
döntést legalább négy hónappal korábban kell közölni a társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületeivel. A csatlakozás elfogadásáról a társulást alkotó 
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 30 napon belül döntenek. 

15. A társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási megállapodásból 
fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési 
kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással 
szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás 
finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, a társulás 
költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás 
pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös 
feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben határidő 
kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. Társulási 
tagot kizárni, a társult önkormányzatok képviselő-testületének több mint fele minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával lehet. 

16.  A társulás tagjai kilépés, megszűnés esetén kötelesek elszámolni egymással.  
17. A társulási megállapodás módosítását, a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A 

társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a kezdeményezés megküldésétől számított 
30 napon belül döntenek. 

18. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával- december 31.-
i hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi 
határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel 
közölni. Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén 
válik érvényessé, s a köznevelési törvény 84. §. (3) bekezdésére  figyelemmel  augusztus 
31-i hatállyal gyakorolható. 

19. Jelen társulási szerződést a felek 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 
időtartamra kötik. 

20. A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök alapján 
rögzítették. 

21.  A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 
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megállapodásból eredő, ill. a társulás működése, intézmények fenntartása során 
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését 
követően a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében  a társult 
települések polgármesterei mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg írják alá. 
 
A települési önkormányzatok nevében: 
 
 
Békés, 2012. december 12. 
 
 
 

Izsó Gábor Hornok Sándor 
Békés Város Polgármestere Tarhos Község Polgármestere 
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Záradék: 

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 
fogadták el. 

Jóváhagyó határozatok: 
Békés Város Képviselő-testülete 149/2006. (VI. 29.) KT számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 28/2006. (VI.28.) KT számú határozata 
 
A megállapodás módosítását jóváhagyó határozatok: 
Békés Város Képviselő-testülete 177/2007. (V.24.) számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 54/2007. (V.31.) számú határozata 
Békés Város Önkormányzata 238/2008. (V.29.) számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 572008. (VI.5.) számú határozata 
Kamut Község Képviselő-testülete 52/2008. (V.29.) számú határozata 
Murony Község Képviselő-testülete 55/2008. (VI.16.) számú határozata 
Békés Város Képviselő-testülete 180/2011. (V.26.) számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 59/2011. (VI.20.)  számú határozata 
Békés Város Képviselő-testülete 197/2012. (VI. 14.) számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 40/2012. (VI. 21.) számú határozata 
Békés Város Képviselő-testülete 376/2012. (XII. 12.) számú határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 85/2012. (XII. 6.) számú határozata 
 
 
A csatlakozást kimondó és elfogadó határozatok: 
Kamut Község Képviselő-testülete 8/2008. (II. 21.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 
határozata 
Murony Község Képviselő-testülete 36/2008. (IV. 10.) számú, csatlakozási szándékot 
kimondó határozata 
Tarhos Község Képviselő-testülete 39/2008. (III. 27.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 
határozata 
Békés Város Képviselő-testülete 171/2008. (IV. 30.)  számú, a csatlakozásokat elfogadó 
határozata 
 
A kiválást kimondó és elfogadó határozatok: 
Kamut Község Képviselő-testülete 14/2011. (II.24.) számú, a kiválást kimondó határozata. 
Murony Község Képviselő-testülete 71/2011. (V. 13.) számú, a kiválást kimondó határozata  
Tarhos Község Képviselő-testülete  59/2011. (VI.20.)  számú, a kiválást elfogadó határozata 
Békés Város Képviselő-testülete 179//2011. (V.26.) számú, a kiválást elfogadó határozata. 
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Megállapodás 

mely létrejött a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) 
tagtelepülései, azaz egyrészről Békés Város Önkormányzata 

másrészről Tarhos Község Önkormányzata között  a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján a Társulás által fenntartott 
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban Békési Kistérségi Iskola) intézmény állami 
fenntartásba adásával összefüggő kérdésekről. 

1. Felek megállapodnak, hogy az intézmény pedagógus és pedagógiai munkát segítő létszámát (3 
fő) Békés Város Önkormányzata mint a Társulás gesztora adja át a Tarhosi Tagiskolára 
vonatkozóan is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (a továbbiakban Központ). 

 
2. Felek kijelentik, hogy a Békési Kistérségi Iskola technikai létszámát Békés Város 

Önkormányzata foglalkoztatja tovább, a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagiskolájában az 
intézmény alkalmazásában álló technikai dolgozó nincs. 

 
3. A Békési Kistérségi Iskola alapító okiratában szereplő Tarhos, belterület 49. helyrajzi számú, 

Tarhos Kossuth u. 49-51. sz. alatti Tarhosi Tagiskola elnevezésű ingatlan és a feladatellátási 
helyen nyilvántartott ingóságok a 4. pontban nevesített és a mellékletben részletezett eszközök 
kivételével Tarhos Község Önkormányzata tulajdonát képezik, melyekre vonatkozóan a 
Központtal kötendő megállapodásra Tarhos Község Önkormányzata jogosult. 

 
4. Az „E-világban  -  együttnevelés modern infrastruktúrával” elnevezésű, TIOP 1.1.1-07/1-

2008-0132 kódszámú a fenntartás időszakában lévő pályázat keretében a Tarhosi Tagiskola 
számára biztosított, a határozat mellékletét képező jegyzék szerinti informatikai eszközök 
Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata mint projektgazdák között 
megosztásra kerülnek. Tarhos Község Önkormányzata az eszközöket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ ingyenes vagyonkezelésébe adja. Békés Város Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16.§.-a 

alapján konzorciumi szerződést köt. 
 

Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és Felek aláírásával hatályba lép. Felek jelen szerződést mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A szerződés elválaszthatatlan része a 4. ponthoz 
kapcsolódó eszközök jegyzéke. 

 

Békés, 2012. december 12. 

A társult önkormányzatok nevében: 

 

 

   Izsó Gábor     Hornok Sándor 

  Békés Város Polgármestere   Tarhos Község Polgármestere 
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Melléklet 

 

Az „E-világban  -  együttnevelés modern infrastruktúrával” elnevezésű, TIOP 1.1.1-07/1-2008-0132 
kódszámú pályázat keretében a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagiskolája számára beszerzett 
informatikai eszközök: 

 

Eszköz Darabszám Egységár Bruttó érték összesen 

Iskolai PC 5 180850 904.250 

Tantermi csomag 3 706205 2.118.615 

Szavazó csomag 1 352150 352.150 

WIFI 1 19900 19.900 

Mindösszesen   3.394.915 

 

Eszköz Gyártási szám 
Leltári 
szám 

Laptop 5A237947Q 1311355/3 

Laptop 5A238019Q 1311356/3 

Laptop 5A236885Q 1311357/3 

Monitor A8LMTF049108 1311341/2 

Monitor A8LMTF049151 1311342/2 

Monitor A8LMTF049156 1311343/2 

Monitor A8LMTF049142 1311339/2 

Monitor A8LMTF049158 1311340/2 

PC  HRP1021615 1311341/1 

PC  HRP1021601 1311342/1 

PC  HRP1021609 1311343/1 

PC  HRP1021607 1311339/1 

PC  HRP1021618 1311340/1 

Projektor MSBF0Y0757L 1311355/2 

Projektor MSBF0Y0760L 1311356/2 

Projektor MSBF0Y0759L 1311357/2 

Szavazócsomag 097072 1311372 

Tábla SB68V-H2-017393 1311355/1 

Tábla SB68V-H2-019877 1311356/1 

Tábla SB68V-H2-017561 1311357/1 

WIFI 25D103N002E7 13179/7 
 



Módosító okirat 
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 166/2012. (V. 24.) sz. határozattal kiadott 
alapító okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1)bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése 
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 2.D/ pontjában a feladatellátási funkciója megnevezést gazdálkodási jogköre 
megnevezésre cseréli. 

2. 2.H/ pontja megnevezését „Az intézmény vagyona, telephelyei. Az alapító által az 
intézmény telephelyeiként rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati törzsvagyon” megnevezésre módosítja. 

3. 2.H/ pontjából törli az 5580. helyrajzi számú, 5630 Békés, Kossuth u. 16. sz. alatti 
ingatlant. 

4. 4.A/ pontjában [Foglalkoztatási jogviszonyok] a Munka törvénykönyve 
hivatkozását 2012. évi I. törvényre módosítja. 

 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. 
január 1-jén lép hatályba. 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
_________/2012. (XII.12.) számú  határozatával hagyta jóvá. 

 
Békés, 2012. december 15. 

 
 

PH 
  

  polgármester          jegyző 



 

Alapító okirat  

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ  
 

számára  

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

 

                                
1.  Alapító  

 A/ Alapító  

  Neve  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    

 

 gazdálkodási jogköre Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási 
feladatait a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde látja 
el. 
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   Számlavezető 

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

 

   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,    
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 Pszichiátriai betegek nappali 

ellátása 
Békés város közigazgatási területe 

  

 

 Szociális foglalkoztatás Tarhos község közigazgatási területén a Békés 
várossal az idősek nappali ellátására kötött 
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, telephelyei  

 
 Az alapító által az intézmény telephelyeiként 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   

 

 

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 
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6580 
5630 Békés, Farkas Gy. u. 
5. 

Női hajléktalan szállás, szociális 
foglalkoztatás   

 

 
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  



 5

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

    2012.évi I.. 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. december 14.  
                                
                                
                                
          
 polgármester    jegyző   
                                
Záradék 
  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. január 1-jén lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2012. május 29-én kelt, 
166/2012. (V.24.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 
veszti. 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 377/2012. (XII. 12.) számú 
határozatával fogadta el. 
  
 
 


