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Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. március 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az oktatási intézmények életét 2007 óta a folyamatos változás jellemzi. A 
kiszámíthatatlan jogi-finanszírozási környezet évente akár többszöri módosításra is kötelezett 
bennünket, miközben tudtuk, hogy a színvonalas munkához nyugodt munkafeltételekre lenne 
szükség. 

A 2011. évi költségvetés és a tanévek beiskolázási prognózisai, valamint az 
intézményfenntartó társulás tagjainak újabb elképzelései egyaránt arra kényszerítenek 
bennünket is, hogy oktatási rendszerünket újragondoljuk és a finanszírozhatóság keretei közé 
szorítsuk. Az elmúlt évek költségvetési adatait mutatja az alábbi táblázat: 

Költség-
vetési év Normatíva 

Saját 
bevétel 

Átvett 
pénzeszköz 
(községektől 

is ebben) 

Intézményi 
bevétel 

összesen 

Önkor-
mányzati 
támogatás 

Összes 
bevétel 

Meg-
jegyzés 

2005. 481870 99684 1831 583385 281258 864643   
2006. 464506 89135 2380 556021 304902 860923   
2007. 457322 114788 5869 577979 273448 851427   
2008. 469313 88787 46310* 604410 294918 899328 AMI-val 
2009. 496255 98256 31600 626111 329555 955666 AMI-val 
2010. 437697 102088 43000 582785 339136 921921 AMI-val 
2011. 413428 92757 46412 552597 345820 898417 AMI-val 

A táblázat a februári költségvetési tervek adatait tartalmazza, mivel 2011-et csak így lehet 
hasonlítani a korábbi évekhez. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Kamut és 
Murony intézményeivel 2008 szeptemberében bővült, így a *-gal jelzett adat nem a 
februári költségvetésből, hanem a zárszámadásból származik. 

A költségvetés ismeretében azt kértük iskolánktól, hogy tegyen javaslatot az 
átszervezésre, amivel az egyre növekvő hiányt csökkenteni tudnánk. Gondos helyzetelemzés 
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után az iskola 4 alternatívát javasolt, melyeket szakmailag elfogadhatónak tartott. Az 
alternatívák hiánya, hogy rövid távú megoldást egyik sem eredményez. 

A református egyházzal az elsősök beíratása kapcsán folytatott tárgyalások során 
merült fel, hogy az egyház a gimnáziumi oktatáshoz nagyobb beiskolázási bázist szeretne 
teremteni, amihez nagyobb általános iskolára lenne szüksége. A megbeszélések végül a 
mellékelt kérelem benyújtásához vezettek. 

Úgy gondoljuk, hogy az egyház kérelme a város intézményfinanszírozási és a 
gimnázium beiskolázási gondjain egyszerre segít, így a kölcsönös előnyök mentén egy jól 
kidolgozott megállapodás keretében az intézményátadás 2011 szeptemberéig végrehajtható. 

Az átszervezés részleteinek kidolgozására az idő rövidsége miatt nem volt 
lehetőségünk, ezért most a képviselő-testület elvi jóváhagyását kérjük az átszervezéshez, s a 
végleges döntéseket az alábbi ütemterv szerint április-május hónapban terjesztjük Önök elé: 

Azonnali feladatok (testületi szándéknyilatkozat után): 

1. Közoktatási szakértő kérése az Oktatási Hivataltól. 
2. Pályázatkezelő szervezettől jóváhagyás kérése 9 pályázat fenntartói 

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

intézményfenntartó társulás tagtelepülései. Sportiskola újragondolása 
4. Német (óvoda) és Cigány (iskola) Kisebbségi Önkormányzat 

egyetértésének beszerzése. 

Áprilisi feladatok: 

1. Kijelölt közoktatási szakértővel szerződéskötés, tájékoztató anyagok 
megküldése.  Szakértői vélemény. 

2. Intézményen belüli egyeztetések, igényfelmérések végrehajtása (szülők és 
pedagógusok közül ki vállalja az egyházi iskolát, ki nem). 

3. Igényfelmérés alapján személyi döntések meghozatala (aki nem fogadja el 
az egyházi iskolát, azt a gyermeket el kell helyezni a másik kettőben, 
illetve a pedagógus-feleslegről is dönteni kell). 

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

Májusi feladatok: 

1. Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása: Kamut kiválása, 
tarhosi felső tagozat megszűnése, békési feladatellátási helyek csökkenése. 

2. Iskolai, óvodai alapító okirat módosítása: : Kamut kiválása, tarhosi felső 
tagozat megszűnése, békési feladatellátási helyek csökkenése, 
jogszabályváltozások miatti módosítások.  
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3. Közoktatási megállapodás megkötése református egyházközséggel: 
intézményátadás általános kérdései. 

4. Együttműködési megállapodás megkötése református egyházközséggel: 
indítható osztályok számának rögzítése, pénzügyi megállapodás, pályázat-
fenntartási kötelezettségek stb. 

Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Békési Kistérségi 
Iskola Karacs Teréz Tagiskoláját és a Békési Kistérségi Óvoda egy három csoportos 
tagóvodáját az egyház fenntartásába adja. Felkéri polgármesterét, hogy a bemutatott 
ütemterv szerint a döntéseket készítse elő. 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2011. március 24. 
 
          Izsó Gábor  
        polgármester 
 

_____________________________ 
Jogi ellenjegyző 

 
 
_____________________________ 

Pénzügyi ellenjegyző 
 


