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Tárgy:  
Alapító okirat módosítása és iskolai 
körzethatárok jóváhagyása  

Sorszám: 

Előkészítette: Sápi András oktatási referens Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 219/2011. (VI. 30.) határozatával fogadta el a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát.  Döntésünk két ponton kiegészítésre szorul. 

I.  Sajátos nevelési igényűek ellátása 

Az ellátandó szakfeladatok között szerepel az enyhe fokban fogyatékosok ellátása, a Hepp 
Ferenc Tagiskola teljes körű akadálymentesítésével azonban ez a kitétel már nem indokolt. A 
szakfeladatok megnevezésének pontosítására teszünk javaslatot. 

II.   Beiskolázási körzetek kijelölése 

Az alapító okirat az intézmény működési területének meghatározásakor Békést két iskolai 
körzetre osztja, amit akkor nem jelöltünk ki, így most kell megtennünk. 

Az egyházi iskola beiskolázási körzete az oktatási törvény alapján az egész város, így Békést 
a Békési Kistérségi Iskola Székhelye (Eötvös) és a Hepp Ferenc Tagiskolája között kell 
felosztanunk. A körzetek kialakítása két szempont alapján készült. 

1. A körzetek kialakítására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szigorú 
szabályokat állapít meg: 

66. § (2) … Ha a településen több általános iskola működik, a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi 
körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet 
magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a 
település egészére kiszámított aránya.  

90. § (1) A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat 
meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) 
körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az 
óvoda, iskola nem tagadhatja meg … 

… 

(6) Az e §-ban foglaltakat a tagintézményként működő óvodák, 
iskolák tekintetében is alkalmazni kell.  
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2. A Hepp Ferenc Tagiskola felújítására beadott DAOP pályázat alapján kötelezettséget 
vállaltunk arra, hogy az épületben 2020-ig 24 (évfolyamonként 3-3) osztály működik, 
ami a jelenlegi gyakorlat alapján is azt jelenti, hogy a Székhely intézmény 2, a Hepp 
Tagiskola 3 első osztályt indíthat minden évben. Ez a körzetek kialakításakor 40-60 % 
eltérést eredményez a tankötelesek számában is. 

A körzetek kialakítása során nem a jelenlegi általános iskolás korosztály adatait vettük 
figyelembe, hanem a 0-6 éves gyermekek arányát, illetve hogy közülük hányan nyilatkoztak 
halmozottan hátrányos helyzetükről: 

Székhely, 
tagintézmény 

0-6 éves 
gyermekek 
száma 

0-6 éves 
gyermekek 
aránya (%) 

Ebből 
HHH-
sok 
száma 

Ebből 
HHH-
sok   
aránya 
(%) 

HHH-
sok 
aránya 
% 

Eötvös 522 38,98 68 40,00 13,03 
Hepp 817 61,02 102 60,00 12,48 
Összesen 1339 100,00 170 100,00 12,70 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányában a tagiskolák közötti eltérés 25 % lehet a 
jelenlegi szabályozás szerint. Ennek eddig is igyekeztünk megfelelni, de a jövőre nézve nem 
tudhatjuk, hogy a szülői akaratnak ez mennyiben felel meg. 

A két iskolai körzet kialakítására az alábbi ábra szerint teszünk javaslatot (1. körzet – 
Székhely, 2. körzet –Hepp Ferenc Tagiskola): 
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Kérem a képviselő-testületet, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget téve a tagiskolák 
körzetét a határozat szerint hagyja jóvá. 

Határozati javaslat: 

I. Békés Város Képviselő-testülete mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
fenntartói jogokat gyakorló önkormányzata a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 219/2011. 
(VI. 30.) számú határozattal elfogadott alapító okirata  

3.A/ pontjában [Alaptevékenységek] a  

o 8520121 számú szakfeladat megnevezését „Integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon: a megismerő funkciók vagy a viselkedés tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos 
(hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi fogyatékos az autista 
kivételével” megnevezésre módosítja 

o 8520221 számú szakfeladat megnevezését „Integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon:” a megismerő funkciók vagy a viselkedés tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő, testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos 
(hallás, látás), beszédfogyatékos, enyhefokban értelmi fogyatékos az autista 
kivételével” megnevezésre módosítja 

Az intézmény alapító okiratát a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 
határozat mellékleteként fogadja el. 

II. Békés Város Képviselő-testülete mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás fenntartói jogokat gyakorló önkormányzata a Békési Kistérségi Általános 
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
békési beiskolázási körzeteit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1.sz. beiskolázási körzet (Székhely): 

Ág utca, Árvíz utca, Baky utca, Bartók Béla utca, Bérenc utca, Bethlen utca, Bocskai utca, 
Brassói utca, Csabai utca ,Csallóközi utca, Csendes utca, Csíkos utca, Damjanich utca, 
Décseri utca, Dr. Veres Endre utca, Epresköz utca, Fábián utca, Farkas Gyula utca, Fiumei 
utca, Földvár utca, Gagarin utca, Galamb utca, Gólya utca, Gőzmalom sor, Gyékény utca, 
Gyergyói utca, Halász utca, Híd utca, Hidvégi utca, Hőzső utca, Iglói utca, Irányi Dániel utca, 
Jámbor utca, Jantyik Mátyás utca, Jégverem utca, Karacs Teréz utca, Kastély utca, Kasza 
utca, Kastélyzug utca, Kert utca, Kispince utca, Kittenberger Kálmán park, Kodály Zoltán 
utca, Kopasz utca, Kossuth Lajos utca, Kubikos utca, Kürt utca, Lapos utca, Libazug utca, 
Maróthi utca, Mezei utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Nevelő utca, 
Névtelen utca, Nyár utca, Nyereg utca, Nyíri utca, Pipacs utca, Posta utca, Pusztaszeri utca, 
Rákóczi utca, Sirály utca, Sodrony utca, Summás utca, Szánthó Albert utca, Szeglet utca, 
Szigetvári utca, Szík utca, Szikszai Sándor utca, Szőlő utca, Tanácssor utca, Táncsics Mihály 
utca, Tanya IX külterület, Jégvermikert, Nagykert, Szécsénykert, Tanya VIII külterület, 
Tárház utca, Tavasz utca, Temesvári utca, Tóth utca, Törökvész utca, Tűzkút utca, Új utca, 
Váradi utca, Vásárszél utca, Veres Péter tér. 
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2.sz. beiskolázási körzet (Hepp Ferenc Tagiskola): 
 

Ady Endre utca, Akácfa utca, Álmos utca, Andor utca, Arany János utca, Árok utca, Árpád 
utca, Asztalos utca, Attila utca, Babilon sor, Bajza utca, Bánát utca, Bánvég utca, Báthori 
utca, Bercsényi utca, Bihari János utca, Bodoki Károly utca, Boglárka tér, Bólyai utca, 
Borosgyán utca, Borz utca, Búzavirág utca, Csap  utca, Cseresznye utca, Csipke utca, Csók 
zug, Csokonai utca, Dankó utca, Darab utca, Darányi utca, Daru utca, Deák Ferenc utca, Dió 
utca, Domokos utca, Dózsa utca, Drága utca, Durkó utca, Egyenes utca, Ék utca, Előd utca, 
Erkel Ferenc utca, Fáy András utca, Fecske utca, Fehér-Körös  sor, Fekete-Körös sor, Fúró 
utca, Fülöp utca, Fürdősétány utca, Füzes utca, Gát utca, Gém utca, Görbe utca, Gyár utca, 
Gyöngy utca, Gyulai utca, Gyűrű utca, Hajnal utca, Hajó utca, Harcsa utca, Hargitta utca, 
Hársfa utca, Hegedűs utca, , Honfoglalás tér, Horgász tér, Hunyadi utca, Hunyadi tér, Iskola 
utca, Jobbágy utca, Jókai utca, József Attila utca, Kalászsor utca, Kárász utca, Károlyi utca, 
Katona utca, Kecskeméti utca, Kemény utca, Kerék utca, Kereszt utca, Keserűsor utca, 
Keszeg utca, Kígyó utca, Kikötő utca, Kinizsi utca, Kisfaludy utca, Kisvasút utca, Korona 
utca, Kökény utca, Kölcsey utca, Körgát utca, Körös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, 
Köröspart sor, Kötélverő utca, Kurta utca, Lánc utca, Legelő utca, Lengyel Lajos utca, Lenkei 
utca, Liliom utca, Lilla utca, London utca, Lorántffy utca, Magyar utca, Magyari Imre utca, 
Málna utca, Malom utca, Malomasszonykert utca, Maróköz utca, Mátra utca, Mátyás király 
utca, Maxim Gorkij utca, Meggy utca, Mikes utca, Mikszáth Kálmán utca, Mónus Illés utca, 
Múzeum-köz, Nád utca, Nagy Sándor utca, Napsugár tér, Nyíl utca, Oláh Mihály utca, 
Ótemető utca, Pacsirta utca, Pákász utca, Pásztor utca, Pesti utca, Petőfi Sándor utca, Piac tér,  
Prágai utca, Raktár utca, Rét utca, Révész utca, Révhajó utca, Róna utca, Rózsa utca, Rövid 
utca, Sárhajó utca, Sas utca, Sátor tér, Síp utca, Soványhát utca, Sulyom utca, Szabadkai utca, 
Szabó Dezső utca, Szalag utca, Szamos utca, Szarvasi utca, Széchenyi tér, Szegedi utca, 
Szélmalom utca, Szélső utca, Szendrei utca, Szentpálsor utca, Szilva utca, Szív utca, 
Táborhely utca, Tanya VI külterület, Tanya VII külterület, Tanya X külterület, 
Malomasszonykert, Tátra utca, Tél utca, Teleky utca, Telep utca, Templomköz utca, Toldi 
utca, Tompa utca, Tölgyfa utca, Töltés utca, Tündér utca, Váci Mihály utca, Vadvirág utca, 
Vadvíz utca, Vág utca, Vágóhíd utca, Vári utca, Vashalom utca, Vasút sor, Verseny utca, 
Vica sor, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca, Zsibongó tér, Zsilip  utca, Zsinór utca,  
 
Az emelt szintű és tagozatos oktatás tekintetében az iskolák városi beiskolázási 
kötelezettségűek. 
 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2011. augusztus 19. 
 
 
 
       Izsó Gábor 
       polgármester 
Jogi ellenjegyző 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
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Alapító okirat 

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

számára 
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében a tagtelepülések egyetértésével Békés Város 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a és 87. §-a alapján a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára 
2011. szeptember 1-jével az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

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

  Neve  Tarhos Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 

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

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

 B/ Fenntartó 

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

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 

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

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

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

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

2.  Alapított intézmény 

 

A/ Neve 

 

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

  Rövid neve  Békési Kistérségi Iskola 

 B/ Székhelye  5630 Békés, 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 

 
  Adónyilvántartási 

száma  

15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
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 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 M űvészeti Iskola                  
    5630 Békés, Petőfi u. 1. 
    Évfolyamok száma  12             
    Felvehető tanulók száma                
    zeneművészeti ág  300             
    táncművészeti ág (néptánc)  450             
  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               

 
  

 
5630 Békés, Kossuth u. 4. 
 

 

H/ Tagintézmények, feladatellátási helyek 
a) Tagintézmények: 

 
  Neve Címe Megjegyzés 
  Hepp Ferenc Tagiskola 5630 Békés, József A. u. 12.  1-8. évfolyam 
  Tarhosi Tagiskola 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. alsó tagozat  

 
b) Feladat-ellátási helyek: 

  Sportiskola 5630 Békés, Kossuth u. 4.  
  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.   
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5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.   
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.  

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 

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

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

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 

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

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

8520231 

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

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559151 

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 

8520311 
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brácsa 
bőgő 

Ütő tanszak 
Ütő  

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 
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1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről    
 

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

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

  Az intézményvezető helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Intézményegység-vezető 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  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, Sportiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását _________/2011. (VIII. 25.) sz. határozatával fogadta el. 

 
 


