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Tárgy:  Alapító okiratok módosítása  Sorszám: IV/2 

Előkészítette: Sápi András oktatási referens 
Igazgatási Osztály 
 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12.§ 
(4) bekezdés e) pontja alapján 
 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. június 30-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Két intézmény alapító okiratának módosítására teszünk javaslatot. 

1. Békés Város Képviselő-testülete 182/2011. (V.26.) sz. határozata 3. pontjában a képviselő-testület 
kéri polgármesterét, hogy a Békési Kistérségi Iskola alapító okiratának módosítására vonatkozó 
egyeztetéseket folytassa le és az alapító okiratot a  júniusi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 

Az egyeztetések alapján az érdekeltek érveit elfogadva azt a javaslatot tesszük, hogy az iskola 
szerkezetében változtatást ne hajtsunk végre, csak a tagtelepülések kiválásából és a törvényi 
változásokból eredő módosításokat hajtsuk végre. A legfontosabb érv, hogy a közoktatási törvény 
várható módosítása (újraalkotása) feltehetően jövőre a közoktatási intézmények struktúrájának 
teljes újragondolását, újraszervezését igényli, ezért egy évre költséges átalakításokat nem érdemes 
kezdeményezni. 

2. Az új bölcsőde átadása megtörtént, a működés megkezdéséig ezt az alapító okiraton is át kell 
vezetni. Ezzel egyidejűleg a törvényi változásokból eredő módosításokat is végre tudjuk hajtani az 
alapító okiraton. 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testülettől a határozati javaslatok elfogadását. 

 

 

Határozati javaslatok: 

I. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti 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.D/ pontjából  törli a tevékenység jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat  
• 2.G/a./ pontjában az általános iskola intézményegység tanulócsoportjainak számát 45-re, a 

felvehető tanulók számát 1125-re módosítja. 
• 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. 
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• 2.I/ pontjából törli Kamut és Murony megnevezését, a Békés megnevezést „Békés 1. sz. 
beiskolázási körzet (székhely), Békés 2. sz. beiskolázási körzet (Hepp Ferenc Tagiskola)” 
megnevezésre módosítja. 

• 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 bővül 
o az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág, vonós tanszak szakjai a bőgő és brácsa 

sorokkal bővülnek;  
o az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágán a folklórismeret és a tánctörténet külön 

tantárgyként külön sorban szerepel; 
o Az alaptevékenységek közé felveszi az Egyéb étkeztetés, a Nem szakmai felnőtt 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 jelző 6820022-es szakfeladat számmal egészíti ki. 

• Törvényi változás miatt a 3.B/ és 3.C/ pontokat [kisegítő és kiegészítő tevékenységek] törli, a  
3.D./ pont számozását 3.B/ pontra módosítja. 

• Törvényi változás miatt a 4.B/ pontjában az intézményvezető helyettese és az 
intézményvezető gazdasági helyettese kinevezésének módját „Az intézmény vezetője bízza meg 
pályázat útján 5 év határozott időre” szövegre módosítja. 

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

• Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 
fogadja el. 
 

II. 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának kiadásáról szóló 208/2010. 
(VIII.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

• Az alapító okirat  2./D pontjából [Besorolása] jogszabályváltozás miatt törli a tevékenység 
jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat. 

• Az alapító okirat 2.H pontját [Az intézmény vagyona] az alábbi sorral egészíti ki: 

 Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

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

 

• Az alapító okirat 3/A. pontjából törli a Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél  és a Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél sorokat, a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése szakfeladatot a szabad kapacitás bérbeadással történő kihasználását lehetővé tevő 
6820022 szakfeladat számmal egészíti ki. 

• Az alapító okirat 3/B és 3/C pontját [Kiegészítő és Kisegítő tevékenységek] jogszabályváltozás 
miatt törli, a 3/D pont sorszámozását 3/B. pontra változtatja,. 
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• Az alapító okirat 4/B pontja helyébe az alábbi 4/B. pont lép: 

B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  
 Az intézmény vezetője  
   - Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
 Az intézményvezető helyettese  
   - Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   - Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
 Az intézmény gazdaságvezetője  
  - Magasabb vezető beosztású dolgozó  
  - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.  
 
• Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Farkas Lászlóné igazgató 

Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató 

 

Békés, 2011. június 17. 

 

          Izsó Gábor 
         polgármester 

 

…………………………….   

Jogi ellenjegyző 

……………………………….  

Pénzügyi ellenjegyző 
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Alapító okirat 

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

számára 
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében a tagtelepülések egyetértésével Békés Város 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a és 87. §-a alapján a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
1.  Alapító 
 A/ Alapítók 
  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 
  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 
  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 
  Alapító határozat száma  238/2008. (V. 29.) 
  Neve  Tarhos Község Képviselő-testülete 
  Székhelye  5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 
  Alapító határozat száma  58/2008. (VI. 5.) 
  Alapítás ideje  2008. július 1. 
 B/ Fenntartó 
  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 
 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés Város 

Önkormányzata gyakorolja. 
 C/ Irányító és felügyeleti szerv 
  Békés Város Önkormányzata és szervei 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
  Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
                               
2.  Alapított intézmény 

 

A/ Neve 

 

Hepp Ferenc Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola,  
Alapfokú Művészeti 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 művészetoktatás, pedagógiai 
szakszolgálati ellátás 
Tagozatos oktatást nem folytat. 

 D/ Besorolása   
  feladat-ellátási funkciója  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
  Számlavezető 

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

   Bankszámlaszáma  11600006-00000000-24003825 
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  Adónyilvántartási 

száma  
15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
  Szakágazat  852010 
 F/ Törzsadatai   
   OM azonosító  200901 
   Törzsszám  583550000 
   KSH területi számjel  0409760 
 G/ Intézményegységei   
  a/ Általános Iskola                      
    5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
    Évfolyamok száma  8             
    Tanulócsoportok száma  45             
    Felvehető tanulók száma   1125             
  b/ Alapfokú Művészeti Iskola                  
    5630 Békés, Petőfi u. 1. 
    Évfolyamok száma  12             
    Felvehető tanulók száma                
    zeneművészeti ág  300             
    táncművészeti ág (néptánc)  450             
  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               
    5630 Békés, Kossuth u. 4. 
 H/ Tagintézmények, feladatellátási helyek 
  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  
  Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. művészetoktatás, bérlemény 

 I/ M űködési területe                     

 

  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: 
Békés 1. sz. beiskolázási körzet (székhely), Békés 2. sz. beiskolázási körzet (Hepp Ferenc 
Tagiskola), Tarhos; a művészetoktatás 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 
Rendelőintézettel közösen 

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

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

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  
Alapfokú oktatás   

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

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

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

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

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

8520111 

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

8520131 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
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 igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 

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

8520211 

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

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

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

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

8520211 

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

8520231 
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
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 igényű 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, megőrzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közreműködés a tankönyvellátásban 4799011 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 4939091 

 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

8560111 

Alapfokú művészetoktatás  
Zeneművészeti ágban:  
Előképző 
Fúvós tanszak: 

furulya 
fuvola 
klarinét 
szaxofon 
bariton 
trombita 
kürt 
tuba 
harsona 

Vonós tanszak 
hegedű 
cselló 
brácsa 
bőgő 

Ütő tanszak 
Ütő  

8520311 
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Zongora tanszak 
zongora 

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

Táncművészeti ág, néptánc szak 
előképző 
népi játék 
néptánc 
folklórismeret 
tánctörténet 
népi ének 

8520321 

Művészeti tevékenységek  
Zeneművészeti tevékenység 9001211 
Táncművészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés  
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Szociális étkeztetés 8899211 
Egyéb étkeztetés 5629192 

Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 
6820022 

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

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 
  Az intézmény vezetője 
   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 
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  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 
útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető helyettese 
   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 
   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 
  Az intézményvezető gazdasági helyettese 
   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 
   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 
  Intézményegység-vezető 
   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 
   -  Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 
  Tagintézmény vezető 
   -  vezető beosztású dolgozó 

 
  -  Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre. 
                               

Békés, 2011. július _____. 
                               
                               
                               
          
 polgármester  jegyző  igazgató  

                               
Záradék 
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását   _________/2011. (VI. 
30.) sz. határozatával fogadta el. 
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Alapító okirat  

a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

számára  

                                

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki. 
 

1.  Alapító  
 A/ Alapító 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete  

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2.  

  Alapító határozat száma  42/1994. (II. 10.)  

              

  Alapítás ideje  1994. 03. 01.  

                                

 B/ Fenntartó  

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
 

                                
 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

                                

2.  Alapított intézmény  

 
A/ Neve 

 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet 

 

                                

 B/ Székhelye  5630 Békés, József A. u. 5.  

                                

 
C/ Közfeladata 

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

                                

 D/ Besorolása    

 

 feladatellátási funkciója 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
Ellátja az önállóan működő Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait. 

 

 
  Számlavezető 

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

 

   Bankszámlaszáma  11998707-04606828-00000000  

 
  Adónyilvántartási 

száma  
15 343 109 2 04  

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

 
   KSH területi 

számjel  
0409760  

                                
 G/ Működési területe                      

 

  • Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, 
Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos 
lakosságának. 

• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  
                                

 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

                                

  Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

  76 5630 Békés, Rákóczi u. 16. bölcsőde 

 
 

 
1265 5630 Kőrösi Cs. S. u. 14. fürdő 

  2340 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 

  3444 5630 Bajza u. 1. bölcsőde 

  
3922 5630 Békés, Vásárszél u. 2. 

Bőrgyógyászat, 
pszichiátria 

  5580 5630 Békés, Kossuth u. 16. tüdőgondozó 

  5609 5630 Békés, Jantyik u. 29. bölcsőde 

  
5633 5630 Békés, Kossuth u. 4. 

fizioterápa - a Békési Kistérségi Iskolával 
közösen: az ingatlan Jantyik u. felőli udvari 
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része 
  6597/3 5630 Békés, Fábián u. 25/2. bölcsőde 

 

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

 

 

3.  Az intézmény tevékenységei 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma  

 

 A/ Alaptevékenységek 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111  

 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121  

 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131  

 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690311  

 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321  

 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8622321  

 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690371  

 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
(Védőnői szolgálat) 

8690411  

 Iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás 8690421  

 Bölcsődei ellátás 8891011  

 Sportlétesítmény (uszoda) működtetése 9311021  

 Fürdő és strandszolgáltatás 9329111  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6820021 
6820022 

 

 Munkahelyi étkeztetés 5629171  

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

A vállalkozó orvosok, illetve a központi orvosi ügyelet számára infrastruktúrát biztosít. 

B/ Vállalkozási tevékenységek  
 

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok  

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6820023  

 
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az 
intézmény költségvetési kiadásainak 5 %-át. 
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 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  
  Az intézmény vezetője  
   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   -  Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
  Az intézményvezető helyettese  
   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
  Az intézmény gazdaságvezetője  
  - magasabb vezető beosztású dolgozó  
  - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.  
                                
Békés, 2011. július ___  
                                
                                
           
 polgármester  jegyző  igazgató   
Záradék  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását _________/2011. (VI.30.) sz. 
határozatával fogadta el. 
 

 


