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A közoktatási intézmények átszervezése több minıségben érinti Békés Várost: egyrészt mint a Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társulás tagjai döntésének végrehajtásában, 
koordinálásában van szerepe; másrészt pedig mint döntéshozó a békési intézmények jövıjérıl kell 
határoznia. A feladatok és partnerek sokrétősége miatt az elıterjesztést célszerőnek tartottuk fejezetekre 
tagolni. 

I. Intézményfenntartó társulásból való kiválás 

Békés Város Önkormányzata, Tarhos Község Önkormányzata, Kamut Község Önkormányzata és 
Murony Község Önkormányzata 2008. évben közoktatási intézmények (óvoda, iskola) közös fenntartására 
társulási megállapodást kötött Békés város gesztorságával. A nevezett önkormányzatok döntését az 
alapozta meg, hogy a társult formában mőködtetett közoktatási intézmények az államháztartásból e 
jogcímen többlet normatívákhoz jutottak, ezzel csökkentve a feladatellátáshoz szükséges saját 
önkormányzati  forrásuk  mértékét.  

Az önkormányzatok elmúlt években tapasztalható folyamatos normatíva csökkentése a Társulásra 
olyan módon hat, hogy a települések fontolóra veszik egyes intézményeik egyházi fenntartásba adását. A 
fenntartóváltással kapcsolatos döntést az segíti elı, hogy az alapnormatíván felül az egyházi fenntartók 
olyan mértékő kiegészítı normatívára jogosultak, melyekkel a feladat ellátása csaknem 100 %-ban 
központi forrásból biztosított.  

Kamut község hozzánk eljuttatott 14/2011. (II.24.) határozatában arról tájékoztatja Békés város 
Önkormányzatát, hogy a társulásba vitt óvodáját és iskoláját 2011. szeptember 1. napjával egyházi 
fenntartásba kívánja adni, így intézményeivel kilép a társulásból. 

Murony Község Önkormányzata is kiválik intézményeivel a Társulásból a Mezıberényi 
intézményfenntartó társulás tagjává kíván válni, melyrıl 71/2011. (V.13.) határozatában döntött. 

Tarhos Község Önkormányzata nem válik ki a társulásból, de a képviselı-testület 10/2011. (II.10.) 
határozata alapján 2011. szeptember 1-tıl a községben csak 1-4 évfolyamot kíván mőködtetni, ezért 
hozzájárul, hogy a gesztor önkormányzat 1 fı pedagógus álláshelyet megszüntessen, valamint a 
megszőnéssel kapcsolatos többletköltségekre központi forrásra pályázatot nyújtson be.  

A társulásból való kilépésre vonatkozólag a társulási megállapodás 16. pontjában a felek rögzítették, 
hogy kilépés esetén a társulás tagjai kötelesek elszámolni egymással. A 2011. évre kötött pénzügyi 
megállapodások a kilépés kötelezı pénzügyi elszámolására az alábbiakat tartalmazzák: 

„Felmondás esetén a Felek kölcsönösen elszámolnak egymással. Az elszámolás érinti a munkaügyi 
kérdéseket a különálló és közösen megszerzett vagyont, valamint a nevelésben, oktatásban  részesülık 
után járó normatívák összegének és az elıirányzatok idıarányos zárolását.” 
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Tekintettel arra, hogy a kilépéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolás kérdései a részletek 

megismerése után a fentieknél összetettebbek, ezért a Tisztelt Képviselı-testületnek a következı 
tájékoztatást adjuk. 

1. Tarhos község esetében 
A község nem lép ki a társulásból, de az 5-8. évfolyam oktatását békési intézményben kívánja 
biztosítani, ezért szükségessé válik 1 fı pedagógus álláshely megszüntetése. A belügyminiszter 
5/2011. (III. 3.) BM rendelete a létszámleépítéshez kacsolódó többletkiadások központi 
finanszírozásának szabályait tartalmazza, amely a korábbi évek gyakorlatától lényegesen eltér. 
A többletköltségekbıl a központi költségvetés a törvényesen járó felmentési idıbıl 1 hónapot, 
a végkielégítés teljes összegének pedig a felére biztosít forrást.  
Tarhos esetében a létszámleépítés jelenleg tarhosi tanulók oktatását ellátó pedagógust érint, 
ezért a felmerülı önkormányzati saját erı Tarhos Község Önkormányzatát terheli. 

2. Kamut község esetében 
- Az önkormányzat a Kistérségi Iskolának 2010. évi önkormányzati hozzájárulásából 1.500 EFt-

tal, 2011. évi hozzájárulásból 4.522 EFt-tal tartozik. A Kistérségi Óvodával szemben nincs 
2010. évi tartozása. Kamut község önkormányzata, akkor léphet ki a társulásból, ha 2010. évi 
tartozásait 2011. május 31-ig kiegyenlítette, a 2011. évi hozzájárulásait a jóváhagyott 
közoktatási feladatokra vonatkozó költségvetéseinek finanszírozási ütemterve alapján 2011. 
augusztus 31-ig átutalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés 
utáni elszámolás határideje 2011. szeptember 15. 

- Kamut község területén biztosított óvodai nevelés és iskolai oktatás államháztartáson kívüli 
fenntartóval, mint jogutóddal továbbra is megmarad, ezért a feladatellátásban résztvevı 
közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban Kjt.) 25. § (2) bekezdése b) pontja alapján áthelyezéssel szőnik meg. Az 
áthelyezéssel összefüggésben a Kjt. 25/A. §-25/B. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az átadó és 
átvevı félnek. 

- A TÁMOP 3.3.2. pályázatban a Békési Kistérségi Óvoda és a Békési Kistérségi Iskola 
valamennyi tagintézménye érintett. A pályázat 2011. július 30-ával zárul és fenntartási idıszaka 
2016. 07. 31-ig tart. Ennek a tagintézményre esı részét a jogutód intézménynek vállalnia kell, 
különben az indikátorok nem teljesítése miatt a teljes pályázati összeget visszafizettethetik. 

3. Murony község esetében 
- A kiválás feltétele, hogy a 2011. évi hozzájárulásait a jóváhagyott közoktatási feladatokra 

vonatkozó költségvetései finanszírozási ütemterve alapján 2011. augusztus 31-ig átutalja. A 
békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés utáni elszámolás határideje 
2011. szeptember 15. 

- Murony község területén biztosított óvodai nevelés és iskolai oktatás államháztartáson belüli 
fenntartóval, mint jogutóddal továbbra is megmarad, ezért a feladatellátásban résztvevı 
közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
25. § (2) bekezdése b) pontja alapján áthelyezéssel szőnik meg. Az áthelyezéssel 
összefüggésben a Kjt. 25/A. §-25/B. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az átadó és átvevı félnek. 

- A pályázat átvállalási kötelezettségek a muronyi tagintézmények jogutódjára is vonatkoznak. 

II.  Intézményfenntartó társulás társulási megállapodása 

A két település kilépése a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításával is jár. A kiválásból adódó módosításokon túl egy pontosításra teszünk 
javaslatot. A társulási megállapodás rögzítette, hogy Békés Város Önkormányzata a társulás gesztora, s 
ebben a minıségében számos fenntartói joggal ruházta fel, a társulás képviselıjét azonban nem jelölte ki. 
Ezt célszerően a 3. pont kiegészítésével lehet megtenni. A megállapodás egyéb pontjaival és az eddigi 
gyakorlattal összhangban képviselıként a gesztor település polgármesterét jelöltük meg. 

Kamut község oktatási intézményei egyházi fenntartásba adásával a világnézetileg semleges oktatást 
igénylık számára ellátást biztosítani nem tud, ezért kérte, hogy nevelésüket-oktatásukat Békés vállalja. 
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Mivel Kamut már nem a társulás tagja, így a bejáró normatíva nem jár utánuk, ezért az utazás költségeit a 
Községnek kell vállalnia.  

Az I-II. pontokhoz csatolt határozati javaslatokat a társulásban maradó Tarhos Község 
Önkormányzatának is el kell fogadnia. 

III. Békési tagintézmények fenntartói jogának átadása 

A társulásból kiváló Kamut és Murony közoktatási intézményei fenntartói jogának átadását önállóan 
intézi. Békés Város Képviselı-testülete 99/2011. (III. 31.) és 149/2011. (IV. 28.) sz. határozatával kifejezte 
szándékát, hogy a Karacs Teréz Tagiskolát és a Jantyik utcai Tagóvodát a Békési Református Egyházközség 
fenntartásába adja. Ennek elıkészítése során az iskolai és óvodai alkalmazotti és szülıi közösségeket a 
tervrıl tájékoztattuk, a vélemény-nyilvánításra május 25-ig adtunk határidıt. Eddig kollektív vélemény nem 
érkezett, amennyiben valamely közösség 25-éig írásban eljuttatja hozzánk, a képviselı-testületi ülésen 
ismertetjük.  A határidı elmulasztása jogvesztı hatályú.  

Az óvodai-iskolai alkalmazottak teljes számban úgy nyilatkoztak, hogy vállalják a fenntartó-váltást, az 
óvodában 1, az iskolában 21 szülı jelezte, hogy gyermekét nem kívánja világnézetileg elkötelezett 
intézménybe íratni. Mindannyijuk elhelyezésérıl gondoskodni tudunk. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. többször módosított törvény 88. § (6) bekezdése értelmében az 
átszervezéshez az oktatási hivatal (jogutódja a megyei kormányhivatal) által kijelölt szakértı véleményét 
kell beszereznünk. A szakértı felkérése megtörtént, aki kellı tájékozódás alapján a következı összegzı 
megállapítást tette: 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. többször módosított törvény 88. § (6) bekezdésében foglalt 
elıírásokra tekintettel a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által mőködtetett közoktatási 
intézmények tervezett átszervezése biztosítja az általános iskolás tanulók nevelésének és oktatásának 
megfelelı színvonalon történı további ellátását oly módon, hogy a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem 
jelent aránytalan terhet.” 

A közoktatási szakértı véleményének birtokában megkértük Békés Megye Önkormányzata 
szakvéleményét is az átszervezéssel kapcsolatban. Az elıterjesztés készítése idıpontjáig a megyei vélemény 
kialakítására nem került sor, megérkezése esetén a képviselı-testület ülésén ismertetjük, ellenkezı esetben a 
III. pont határozatait feltételes módban kell megfogalmaznunk. 

Az óvoda tekintetében a Békési Német Kisebbségi Önkormányzatnak, az iskola vonatkozásában a 
Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak van egyetértési joga. Ezt 2011. május 23-i üléseiken 
gyakorolják, eredményérıl a bizottsági és testületi ülésen beszámolunk. 

Az intézményátadás tagintézményenként három megállapodás megkötésével jár: 

1. A közoktatási feladatok (vele együtt a tagintézményi alkalmazottak és a gyermekek) átadásának 
szabályait a Közoktatási megállapodás rögzíti. 

2. A feladatellátást szolgáló vagyon használatba adását a Használati szerzıdésbe foglaltuk. 
3. A pályázati kötelezettségek továbbvitelét a Feladatátvállalási szerzıdés tartalmazza. 

IV. Alapító okiratok módosítása 

A tagtelepülések és tagintézmények kiválása  az óvoda és az iskola alapító okiratának módosításával is 
jár. Az aktuális változások mellett most vezetjük át a dokumentumokon a költségvetési szervek jogállásáról 
szóló törvény hatályon kívül helyezésébıl adódó törvényi változtatásokat (költségvetési szervek besorolása 
és a szakfeladat-rend változása), illetve a közalkalmazotti törvény vonatkozó módosításait (valamennyi 
vezetıi szinten az 5 év határozott idejő megbízás kötelezettsége). 

A Karacs Teréz Tagiskolába járó gyermekek szülei közül 21 fı döntött úgy, hogy továbbra is a Békési 
Kistérségi Iskolát választja. Emiatt az iskolában néhány alsós évfolyamon az osztálylétszám meghaladja 
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a 26-ot. A növekedés nem olyan mértékő, hogy új osztály indítását indokolná, ezért az osztálylétszámok 
10 %-kal történı emelésére teszünk javaslatot. 

Oktatásszervezési okokból, illetve az esélyegyenlıségi törvénynek való könnyebb megfelelés 
érdekében a békési feladat-ellátási helyek tagintézményi státuszát célszerő megszüntetni. A helyi 
hagyományok továbbvitele érdekében viszont a Hepp Ferenc intézménynevet meg kell tartanunk, ezért 
azt javasoljuk, hogy az iskola nevét változtassuk Hepp Ferenc Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra. 

Az Alapfokú Mővészetoktatási Iskola intézményegység pedagógusainak változása alapján lehetıség 
nyílt újabb hangszerek oktatására, illetve egyes tantárgyak szétválasztására. Ezt az alapító okiratban 
rögzítenünk kell. 

Az alapító okiratokat a társulásban maradó Tarhos Község Önkormányzatának is el kell fogadnia. 
 
A békési óvodai és iskolai tagintézmények egyházi fenntartásba történı átadásával kapcsolatos 

megállapodások (közoktatási megállapodások, használati megállapodások, feladatátvállalási szerzıdések 
/2-7. sz. mellékletek/) a május 24-i bizottsági ülésig kerülnek kipostázásra 

 
Kérem a képviselı-testületet a téma megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 

Határozati javaslatok: 

I. 

1. Békés Város Képviselı-testülete tudomásul veszi Tarhos Község Képviselı-testületének 
10/2011. (II. 10.) határozatát 1 fı pedagógus álláshely tarhosi tagintézménynél történı 
megszüntetésérıl. A létszámleépítés többletköltségeihez szükséges önkormányzati saját 
erıt Tarhos Község átadott pénzeszközként költségvetésében biztosítja. 

2. a . Békés Város Képviselı-testülete tudomásul veszi Kamut Község Képviselı-testületének 
10/2011. (II. 10.) határozatát közoktatási intézményeinek a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulásból való kilépésérıl. 

2. b. Békés Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Kamut Község Önkormányzatának 
a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való kiválásához akkor járul hozzá, 
ha Kamut Község Önkormányzata a 2010. évi tartozásait 2011. május 31-ig 
kiegyenlítette, valamint a 2011. évi hozzájárulásait a jóváhagyott közoktatási 
feladatokra vonatkozó költségvetéseinek finanszírozási ütemterve alapján 2011. 
augusztus 31-ig átutalja, továbbá a jogutód intézmény a pályázati kötelezettségeket 
átvállalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés utáni 
elszámolás határideje 2011. szeptember 15. 

2. c. Az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevı közalkalmazottak jogviszonya a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdése b) 
pontja alapján áthelyezéssel szőnik meg. Az átadó és átvevı félnek az áthelyezéssel 
összefüggésben a Kjt. 25/A. § - 25/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

3. a Békés Város Képviselı-testülete tudomásul veszi Murony Község Képviselı-testületének 
71/2011. (V. 13.) határozatát közoktatási intézményeinek a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulásból való kilépésérıl. 

3. b Békés város képviselı-testülete úgy határoz, hogy Murony Község Önkormányzatának 
a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való kiválásához akkor járul hozzá, 
ha Murony Község Önkormányzata a 2011. évi hozzájárulásait a jóváhagyott 
közoktatási feladatokra vonatkozó költségvetési finanszírozási ütemterve alapján 2011. 
augusztus 31-ig átutalja, továbbá a jogutód intézmény a pályázati kötelezettségeket 
átvállalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés utáni 
elszámolás határideje 2011. szeptember 15. 
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3. c. Az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevı közalkalmazottak jogviszonya a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdése b) 
pontja alapján áthelyezéssel szőnik meg. Az átadó és átvevı félnek az áthelyezéssel 
összefüggésben a Kjt.  25/A. § - 25/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 
II. 

1. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagjaként 
vállalja, hogy a világnézetileg elkötelezett óvodát, iskolát el nem fogadó kamuti gyermekek óvodai, 
iskolai ellátásáról tagintézményeiben gondoskodik. Az óvodába, iskolába járás költségeit Kamut 
Község Önkormányzata biztosítja. A Képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
kamuti gyermekek fogadásáról szóló megállapodást megkösse. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának – a továbbiakban Megállapodás – módosításait az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

• a Megállapodás 3. pontját  „A Társulás képviselıje: Békés város polgármestere” sorral egészíti ki 

• a Megállapodás 4. pontjából [A Társulás tagjai] törli a Kamut Község Önkormányzata és a 
Murony Község Önkormányzata sorokat 

• Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 2011. szeptember 1-jei hatállyal a 
határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el. 

III. 

Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai Tagóvodája és a Békési 
Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskolája fenntartói jogát 2011. augusztus 31-ével átadja a Békési 
Református Egyházközségnek, amennyiben Békés Megye Önkormányzata szakvéleménye az átadás 
idıpontjáig megérkezik. A határozat 2-7.sz. mellékleteként fogadja el 

• a Jantyik Utcai Tagóvoda Közoktatási megállapodását, 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Használati szerzıdését, 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Feladatátvállalási szerzıdését 
• a Karacs Teréz Tagiskola Közoktatási megállapodását, 
• a Karacs Teréz Tagiskola Használati szerzıdését, 
• a Karacs Teréz Tagiskola Feladatátvállalási szerzıdését. 

 
IV. 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési Kistérségi 
Óvoda 155/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratának  

• 1.A/ pontjából törli Kamut Község Önkormányzatát és Murony Község Önkormányzatát 
• Törvényi változás miatt 2.D./ pontjából törli a tevékenység jellege és a közszolgáltatás 

fajtája sorokat. 
• 2.C/ pontjából törli a kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés-oktatás sort. 
• 2.G/ pontjából törli a Jantyik Tagóvoda, a Kamuti Tagóvoda és a Muronyi Tagóvoda 

sorokat, az Integrált Tagóvoda nevét Bóbita-Integrált Tagóvoda megnevezésre változtatja. 
• 2.H/ pontjában az óvodai csoportok számát 27-re, a felvehetı gyermekek számát 675-re 

módosítja. 
• 2.I./ pontjából [mőködési területe] Kamut és Murony községeket törli. 
• 2.K/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a kamuti 169/1. helyrajzi számú, a muronyi 

124. helyrajzi számú, és a békési 5607. helyrajzi számú ingatlanokat. 
• 3.A/ pontját [Alaptevékenységek]/ az alábbiak szerint módosítja: 
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o  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: két tannyelvő német 
nemzetiségi nevelés, oktatás sort törli. 

o a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot a szabad 
kapacitás kihasználását jelzı 6820022-es szakfeladat számmal egészíti ki. 

• Törvényi változás miatt 3.B/ és 3.C/ pontját törli [Kiegészítı és kisegítı tevékenységek], a 
3.D/ pont [vállalkozási tevékenységek] számozását 3.B/ pontra módosítja. 

• Jogszabályváltozás miatt 4.B/ pontjában az intézményvezetı helyettese és az 
intézményvezetı gazdasági helyettese kinevezésének módját Az intézmény vezetıje bízza meg 

pályázat útján 5 év határozott idıre szövegre módosítja. 
• A Képviselı-testület felhatalmazza a Békési Kistérségi Óvoda igazgatóját, hogy a 

változásokat fenntartói jóváhagyás nélkül átvezesse az intézményi dokumentumokon. 
• Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt alapító okiratát a 8. sz. melléklet 

szerint fogadja el. 
2. Békés Város Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§. (2) 

bekezdés c.) pontja és a 3. számú melléklet, II. rész 8. pontja alapján a Békési Kistérségi 
Iskola számára oktatásszervezési okokból engedélyezi a maximális osztálylétszámok alsó 
tagozaton 10 %-kal történı túllépését a 2011/12. tanévre, amennyiben az iskola az iskolaszék, 
a szülıi szervezet és a diákönkormányzat egyetértését a tanév kezdetéig beszerzi. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 279/2010. 
(VIII. 19.) számú határozatával elfogadott alapító okirata  

• 1.A/ pontjából törli Kamut Község Önkormányzatát és Murony Község Önkormányzatát 

• 2.A/ pontját [Az intézmény neve] Hepp Ferenc Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra módosítja 

• 2.D/ pontjából törli a tevékenység jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat  
• 2.G/a./ pontjában az általános iskola intézményegység tanulócsoportjainak számát 45-re, a 

felvehetı tanulók számát 1125-re módosítja. 
• 2.H/ pontja [Tagintézmények, feladat-ellátási helyek] megnevezésébıl törli a 

tagintézmények kifejezést. 
• 2.H/ pontjából törli a Kamuti Tagiskola, a Karacs Teréz Tagiskola, a Muronyi Tagiskola 

sorokat, a Tarhosi Tagiskola megjegyzés rovatát „alsó tagozat” megjegyzésre módosítja, a 
H./ pontot a Sportiskola, Békés, Kossuth u. 4. sorral egészíti ki. 

• 2.I/ pontjából törli Kamut és Murony megnevezését 
• 2.J/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a békési 52. és 6898. helyrajzi számú, a kamuti 

306/1. helyrajzi számú és a muronyi 316. helyrajzi számú ingatlanokat. 
• 3.A/ pontja [Alaptevékenységek] az alábbiakban módosul: 

o a pedagógiai szakszolgálati tevékenység a pályaválasztási tanácsadás feladattal 
bıvül 

o az alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág, vonós tanszak szakjai a bıgı és 
brácsa sorokkal bıvülnek;  

o az alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti ágán a folklórismeret és a tánctörténet 
külön tantárgyként külön sorban szerepel; 

o Az alaptevékenységek közé felveszi az Egyéb étkeztetés, a Nem szakmai felnıtt és 
egyéb oktatás és az Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakfeladatokat 

o Törvényi változás miatt törli a Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi 
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél szakfeladatot. 

o a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot a szabad 
kapacitás kihasználását jelzı 6820022-es szakfeladat számmal egészíti ki. 

• Törvényi változás miatt a 3.B/ és 3.C/ pontokat [kisegítı és kiegészítı tevékenységek] törli, a  
3.D./ pont számozását 3.B/ pontra módosítja. 
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• Törvényi változás miatt a 4.B/ pontjában az intézményvezetı helyettese és az 
intézményvezetı gazdasági helyettese kinevezésének módját Az intézmény vezetıje bízza 
meg pályázat útján 5 év határozott idıre szövegre módosítja. 

• A képviselı-testület felhatalmazza a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját, hogy a változásokat fenntartói 
jóváhagyás nélkül átvezesse az intézményi dokumentumokon. 

• Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 9. sz. melléklet szerint fogadja 
el. 

 

Határidı:       Intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

   Bereczki Lászlóné igazgató 

   Farkas Lászlóné igazgató 

 

Békés, 2011. május 20. 

 

          Izsó Gábor 
         polgármester 

 

…………………………….   

Jogi ellenjegyzı 

……………………………….  

Pénzügyi ellenjegyzı 
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Társulási megállapodás 

Közoktatási intézmények közös fenntartására 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésükrıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8. §-ában foglaltak alapján, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglalt együttmőködési lehetıségek alapján, 
jelen megállapodásban rögzítettek szerint: 

1. A Társulás tagjai megállapodnak a Békési Kistérségi Óvoda, illetve a Hepp Ferenc Békési 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat közös fenntartásában. 

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

A Társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

3. A Társulás székhelye: 5630 Békés, Petıfi u. 2. 

A Társulás képviselıje: Békés város polgármestere 

4. A Társulás tagjai: 

 Békés Város Önkormányzata  

 Tarhos Község Önkormányzata  

5. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületeinek a célja, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében a helyi 
önkormányzatok számára kötelezıen ellátandó feladatként elıírt közoktatási 
közszolgáltatási alapfeladatok közül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. 
§-ában meghatározott alapfokú nevelési-oktatási feladatot közösen, mikrotérségi keretek 
között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján, magasabb színvonalon lássák el. 

6. A Társulás mőködési területe: a társult települések közigazgatási területe, intézményeibe 
azonban a Társulás területén kívülrıl is bárki felvehetı. 

7. A Társulás mőködése során a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott: Békés 
Város Önkormányzata és szervei (5630 Békés, Petıfi u. 2.). A Társulás mőködése során a 
fenntartói jogokat és kötelezettségeket Békés Város Önkormányzata gyakorolja. A társult 
települések Képviselı-testülete és szervei kizárólag jelen szerzıdésben 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. 
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b./ Intézmények tekintetében: 

• Az intézmények alapító okiratának jóváhagyása. 

• A településen mőködı tagintézmények költségvetésének jóváhagyása. 

• Intézményvezetık kinevezése. 

• A fenntartói jóváhagyást igénylı intézményi dokumentumokat Békés Város 
Képviselı-testülete illetékes bizottsága fogadja el, melybe a társult települések az 
intézményeket érintı kérdések tárgyalásakor 1-1 fıt delegálnak. 

8. A közös fenntartású intézményekben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját 
az intézmények alapító okirata, szervezeti és mőködési 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 
megfelelı kiegészítésekkel a társulás fennállása idején is érvényben maradnak. A 
csatlakozó tagintézmények korábbi dokumentumaival való harmonizálását az elsı tanév 
végéig végre kell hajtani. 

9. A társult települések önkormányzatai tudomásul veszik, hogy az 1. pontban szereplı 
közös fenntartású intézmények vezetıje felett a munkáltatói jogokat Békés Város 
Képviselı-testülete, külön jogszabályban meghatározott esetben Békés Város 
Polgármestere gyakorolja. A közös fenntartású intézmények vezetıjének kinevezése és 
felmentése elıtt a társult települések Képviselı-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 megszőnik: 

• a társulás megszőnésével, 

• a feladatellátási hely megszőnésével, 

• a feladatellátás más helyszínen történı biztosításával. 

11. A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhetı 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 esı normatív támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott 
település költségvetési hozzájárulása fedezi.  

• Az ingatlan mőködtetésének költségeit a tulajdonos önkormányzat a pénzügyi 
megállapodásban rögzített módon közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott 
költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi.  
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• A rendes mőködés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, 
felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot 
terhelik.  

• A rendes mőködés körét meghaladó eszközbeszerzésekrıl (fejlesztés) a fenntartott 
intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszőnése 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 képviselı-testületei a feladatellátáshoz szükséges 
pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben elıirányzatként 
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 
idıben, a fenntartók évközben is dönthetnek a havonta utalandó hozzájárulás 
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 képviselı-
testületének jóváhagyása szükséges, melyrıl az önkormányzatok számára a 
költségvetési rendelet elfogadására elıírt határidı elıtt 30 nappal nyilatkoznak. 

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

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

14. A Társuláshoz felek, illetve a kistérség települései bármely óvodai vagy általános iskolai 
nevelést-oktatást folytató közoktatási intézményükkel szabadon csatlakozhatnak. A 
csatlakozásról szóló döntést legalább négy hónappal korábban kell közölni a társulást 
alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületeivel. A csatlakozás elfogadásáról a 
társulást alkotó önkormányzatok képviselı-testületei minısített 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 megelızıen, a közös 
feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben határidı 
kitőzésével hívja fel az érintett képviselı-testületet kötelezettségei teljesítésére. Társulási 
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tagot kizárni, a társult önkormányzatok képviselı-testületének több mint fele minısített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával lehet. 

16.  A társulás tagjai kilépés, megszőnés esetén kötelesek elszámolni egymással.  

17. A társulási megállapodás módosítását, a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A 
társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a kezdeményezés megküldésétıl számított 
30 napon belül döntenek. 

18. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával- december 31.-
i hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minısített többséggel meghozott képviselı-testületi 
határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselı-testületekkel 
közölni. Év közben történı felmondás joga kizárólag a többi társult képviselı-testület 
minısített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén 
válik érvényessé, s a közoktatási törvény 102.§ (9) bekezdésére figyelemmel augusztus 
31-i hatállyal gyakorolható. 

19. Jelen társulási szerzıdést a felek 2008. július 1. napjától kezdıdı hatállyal határozatlan 
idıtartamra kötik. 

20. A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök 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 együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 
megállapodásból eredı, ill. a társulás mőködése, intézmények fenntartása során 
esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 

A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését 
követıen a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei nevében  a társult 
települések polgármesterei mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját kezőleg írják alá. 
 
A települési önkormányzatok nevében: 

 
Békés, 2011. május ____ 

 

 

Izsó Gábor Hornok Sándor 

Békés Város Polgármestere Tarhos Község Polgármestere 
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Záradék: 

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselı-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban 
foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként fogadták el. 

 

Jóváhagyó határozatok: 

Békés Város Képviselı-testülete 149/2006. (VI. 29.) KT számú határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete 28/2006. (VI.28.) KT számú határozata 

A megállapodás módosítását jóváhagyó határozatok: 

Békés Város Képviselı-testülete 177/2007. (V.24.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete 54/2007. (V.31.) számú határozata 

Békés Város Önkormányzata 238/2008. (V.29.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete 572008. (VI.5.) számú határozata 

Kamut Község Képviselı-testülete 52/2008. (V.29.) számú határozata 

Murony Község Képviselı-testülete 55/2008. (VI.16.) számú határozata 

Békés Város Képviselı-testülete _/2011. (V.__.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete _/2011. (V.__.) számú határozata 

A csatlakozást kimondó és elfogadó határozatok: 

Kamut Község Képviselı-testülete 8/2008. (II. 21.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 
határozata 

Murony Község Képviselı-testülete 36/2008. (IV. 10.) számú, csatlakozási szándékot 
kimondó határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete 39/2008. (III. 27.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 
határozata 

Békés Város Képviselı-testülete 171/2008. (IV. 30.)  számú, a csatlakozásokat elfogadó 
határozata 

A kiválást kimondó és elfogadó határozatok: 

Kamut Község Képviselı-testülete 14/2011. (II.24.) számú, a kiválást kimondó határozata. 

Murony Község Képviselı-testülete 71/2011. (V. 13.) számú, a kiválást kimondó határozata  

Tarhos Község Képviselı-testülete  ______/2011. (V. ___.) számú, a kiválást elfogadó 
határozata 

Békés Város Képviselı-testülete ______/2011. (V. ___.) számú, a kiválást elfogadó 
határozata. 
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Alapító okirat 

a Békési Kistérségi Óvoda 

számára 

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
66. és 87. §-a alapján a Békési Kistérségi Óvoda számára az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki. 

                               

1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselı-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petıfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  239/2008. (V. 29.)  

  Neve  Tarhos Község Képviselı-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petıfi u. 29. 

  Alapító határozat száma  59/2008. (VI. 5.)  

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

   

 B/ Fenntartó 

 

 Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

5630 Békés, Petıfi u. 2. 

  Képviselıje: 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, Petıfi u. 2. 

  Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

  5630 Békés, Petıfi u. 2. 

2.  Alapított intézmény 

 A/ Neve  Békési Kistérségi Óvoda 

 B/ Székhelye: Központi Óvoda  5630 Békés, Baky u. 4. 

  Levelezési cím:  5630 Békés, Petıfi u. 4. 

 

 C/ Közfeladata   

 

  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) 
bek. a) pontja alapján: 

- óvodai nevelés, 
Tagozatos oktatást nem folytat. 

  szakágazat  851020 

 D/ Besorolása   

 
 feladat-ellátási funkciója 

 
önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
   Számlavezetı 

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

    Bankszámlaszáma  11998707-04606873-00000000 

 
   Adónyilvántartási 

száma  
15347165 2 04 

 E/ Típusa  óvoda 

 F/ Törzsadatai   

    OM azonosító  028047 

    Törzsszám  347169 

 
   KSH területi 

számjel  
0409760 
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 G/ Tagintézmények 

    Neve Címe     

    Újvárosi Óvoda 5630 Békés, Csabai u. 30.            

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

    Bóbita-Integrált Óvoda 5630 Békés, Ótemetı 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, Nevelı u. 1.             

    Tarhosi Óvoda 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.           

 H/ Mutatószámai   

    Óvodai csoportok száma  27 

    Felvehetı gyermekek száma  675 

 I/ Mőködési területe                     

 
  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási 

területe: Békés, Tarhos 

 J/ Nyitvatartási ideje                     

  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, Ótemetı u. 2.    

 

 
816 5630 Békés, Petıfi u. 41.  

Tornaszoba -Békés Városi 
Jantyik M. Múzeummal 

Közösen  

  824 5630 Békés, Teleki u. 26.    

  2365 5630 Békés, Korona u. 1.    
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  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.    

  6413/3 5630 Békés, Nevelı u. 1.    

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

 

 Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó 
hozzájárulásával dönthet. 

3.  Az intézmény tevékenységei 

 A/ Alaptevékenységek 

                              

 
 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

  Óvodai nevelés  

  Óvodai nevelés 

  Integrációs óvodai nevelés 
8510111 

  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 8510121 

  Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

  Logopédiai ellátás 8560111 

  Közétkeztetés  

  Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 

  Munkahelyi étkeztetés 5629171 

  Gazdálkodás  

 

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6820021 

6820022 



8.sz. melléklet 

 

 
 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
8500011 

   

 B/ Vállalkozási tevékenységek 

  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820024 

 

 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 Törvénykönyvérıl 
    

 B/ Magasabb vezetık, vezetık jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetıje 

   -  Magasabb vezetı beosztású dolgozó 

 

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

  Az intézményvezetı helyettese 

   -  magasabb vezetı beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetıje bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre  

  Az intézményvezetı gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezetı munkakörő dolgozó 

   -  Pályázat útján 5 év határozott idıre kerül kinevezésre. 

  Tagintézmény vezetı 

   -  vezetı beosztású dolgozó 

 
  -  Az intézmény vezetıje bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott idıre 
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Békés, 2011. június 6. 

                               

         

 Békés Város Polgármestere  Békés Város Jegyzıje  intézményvezetı  

 

Záradék 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében Békés Város Képviselı-testülete a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot _________/2011. (V.26.) számú 
határozatával fogadta el. 
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Alapító okirat 

a Hepp Ferenc Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészeti Iskola 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

számára 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a és 87. §-a alapján a 
Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
számára tagtelepülései határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselı-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petıfi u. 2. 

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

  Neve  Tarhos Község Képviselı-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petıfi u. 29. 

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

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

 B/ Fenntartó 

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

  Képviselıje: 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, Petıfi u. 2. 

  Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 5630 Békés, Petıfi u. 2. 
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2.  Alapított intézmény 

 
A/ Neve 

 
Hepp Ferenc Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

  Rövid neve  Békési Kistérségi Iskola 

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

 
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 mővészetoktatás, pedagógiai 
szakszolgálati ellátás 

Tagozatos oktatást nem folytat. 

 D/ Besorolása   

  feladat-ellátási funkciója  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
  Számlavezetı 

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

   Bankszámlaszáma  11600006-00000000-24003825 

 
  Adónyilvántartási 

száma  
15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

  Szakágazat  852010 

 F/ Törzsadatai   

   OM azonosító  200901 

   Törzsszám  583550000 

   KSH területi számjel  0409760 

 G/ Intézményegységei   

  a/ Általános Iskola                      

    5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 

    Évfolyamok száma  8             

    Tanulócsoportok száma  45             
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    Felvehetı tanulók száma   1125             

  b/ Alapfokú Mővészeti Iskola                  

    5630 Békés, Petıfi u. 1. 

    Évfolyamok száma  12             

    Felvehetı tanulók száma                

    zenemővészeti ág  300             

    táncmővészeti ág (néptánc)  450             

  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               

    5630 Békés, Kossuth u. 4. 

 H/ Feladatellátási helyek 

  Neve Címe Megjegyzés 

  Hepp Ferenc Tagiskola 5630 Békés, József A. u. 12.  1-8. évfolyam 

  Sportiskola 5630 Békés, Kossuth u. 4.  

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

  Mővelıdési Ház 
5673 Kamut, Petıfi u. 47.  

mővészetoktatás, bérlemény 

 I/ Mőködési területe                     

 
  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: 

Békés, Tarhos; a mővészetoktatás tekintetében Kamut község  közigazgatási területe is. 

J/ Az intézmény vagyona 
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati törzsvagyon:  
Helyrajzi száma  Címe  Megjegyzés 
5612  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.   
2310  5630 Békés, József A. u. 12.   
5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.  a Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és 
Rendelıintézettel közösen 

793/2  5630 Békés, Petıfi u. 1.   
49  5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.   

   

• Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a 
fenntartó hozzájárulásával dönthet.  
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3.  Az intézmény tevékenységei 

 A/ Alaptevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

Alapfokú oktatás   

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

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
nyelvi-irodalmi-kommunikációs (Zsolnay) módszerrel 1-4. 
évfolyamon 

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

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

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

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

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

8520111 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: roma népismeret és 
nyelvoktatás 

8520131 

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: enyhe fokban 
mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, enyhe fokban értelmi 
fogyatékos az autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

8520211 

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

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

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

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő integrált nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon 

8520211 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: roma népismeret és 
nyelvoktatás 

8520231 

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: enyhe fokban 
mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, enyhe fokban értelmi 
fogyatékos az autista kivételével 

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

8559151 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

8559161 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 889051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közremőködés a tankönyvellátásban 4799011 
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Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 4939091 

 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

8560111 

Alapfokú mővészetoktatás  

Zenemővészeti ágban:  

Elıképzı 

Fúvós tanszak: 

furulya 

fuvola 

klarinét 

szaxofon 

bariton 

trombita 

kürt 

tuba 

harsona 

Vonós tanszak 

hegedő 

cselló 

brácsa 

bıgı 

Ütı tanszak 

8520311 
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Ütı  

Zongora tanszak 

zongora 

További oktatott tárgyak: 

szolfézs 

zeneirodalom-zenetörténet 

énekkar 

kamarazene 

zenekar: fúvós, vonós 

korrepetíció 

Táncmővészeti ág, néptánc szak 

elıképzı 

népi játék 

néptánc 

folklórismeret 

tánctörténet 

népi ének 

8520321 

Mővészeti tevékenységek  

Zenemővészeti tevékenység 9001211 

Táncmővészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés  

Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Munkahelyi étkeztetés 5629171 

Szociális étkeztetés 8899211 

Egyéb étkeztetés 5629192 
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Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 

6820022 

Egyéb oktatás    

Nem szakmai felnıtt és egyéb oktatás 8559311   

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321   

                             

 B/ Vállalkozási tevékenységek 

Megnevezés Szakfeladat száma  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820024 

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 Törvénykönyvérıl 
    

 B/ Magasabb vezetık, vezetık jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetıje 

   -  Magasabb vezetı beosztású dolgozó 

 

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

  Az intézményvezetı helyettese 

   -  magasabb vezetı beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetıje bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre 

  Az intézményvezetı gazdasági helyettese 
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   -  magasabb vezetı munkakörő dolgozó 

   -  Az intézmény vezetıje bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre 

  Intézményegység-vezetı 

   -  magasabb vezetı beosztású dolgozó 

   -  Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre 

  Tagintézmény vezetı 

   -  vezetı beosztású dolgozó 

 
  -  Az intézmény vezetıje bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott idıre. 

                               

Békés, 2011. június 6. 

                               

                               

                               

          

 polgármester  jegyzı  igazgató  

                               

Záradék 

Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását   _________/2011. (V. 
26.) sz. határozatával fogadta el. 

 


