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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az intézmények működésének tapasztalatai és a folytonosan változó külső körülmények 
rendszeresen arra ösztönzik a fenntartókat, hogy vizsgálják felül az intézményi struktúrát, s a 
belátható igényekhez, szükségletekhez alakítsák. A mostani változtatásokkal is az a célunk, 
hogy az elvárásokhoz közelítsük az intézmények működését. 

Békési Kistérségi Iskola 

Az orvosi ügyelet Kossuth u. 4. sz. alá költözése a legutóbbi alapító okirat módosításakor 
ideiglenes megoldásnak tűnt, amiért nem volt érdemes egy 2-3 hónap múlva megszűnő 
állapotot rögzíteni. Jelenleg az ügyelet hosszabb távon való ottmaradása valószínűsíthető, így 
a Békési Kistérségi Iskola alapító okiratában való megjelenítése indokolttá vált. 

A Jantyik u. 21-25. sz. alatti Nevelési Központ (ahogyan tervezésekor nevezték) használata az 
elmúlt évek során számtalan problémát okozott, mivel az ingatlan sokfunkciós intézmény-
együttest fogad magába. Az egyes helyiségek használati jogától az energiaköltségek 
megosztásáig terjedt a rendezendő problémák köre. 

Úgy gondoljuk, hogy az épületegyüttes funkcionálisan négy egységre bontható, ami az 
ingatlan társasházzá alakításával használati jog szempontjából is rendezhető. 

1. Általános Iskola: kizárólagos használati jogot kap a Békési Kistérségi Iskola 

2. Művelődési Ház: Kizárólagos használati jogot kap a kulturális központ 

3. Sportcsarnok: időben osztott használati jogot kap a két intézmény: nap közben 
tornateremként az iskola használja, délután 4 órától és hétvégén pedig tömeg-, 
szabadidő- és versenysport funkciókat lát el. 

4. Energiatorony: célszerű az önkormányzat kezelésében hagyni, mivel a másik három 
résznek egyformán szolgáltat, viszont funkcionálisan egyikhez sem tartozik. 

A társasházzá alakításra vonatkozó döntés meghozatalával egy időben a változások az 
intézmények alapító okiratában is átvezethetők. 

Békés Városi Kulturális Központ 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes (egymással látszólag semmilyen, vagy 
csak laza összefüggésben lévő) tevékenységi körök szorosan összefüggnek egymással, amit 
érdemes közös szervezeti keretbe foglalni. Közművelődési és sport rendezvényeink akkor 
sikeresek és gazdaságosak, ha a környező települések lakossága számára is kínáljuk azokat, 
így egyben a turisztika is sok esetben kapcsolódik a közművelődési vagy sport 



rendezvényekhez. Turisztikai programjainkra akkor van érdeklődés, ha kiegészítő 
rendezvényként közművelődési események is kapcsolódnak hozzájuk. A családi turizmus 
akkor működik, ha különböző közművelődési és sport tevékenységeket tudunk kínálni, hogy a 
család minden tagja megtalálja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. 

Különösen indokolt az átszervezés, ha arra gondolunk, hogy a sportlétesítmények közül a 
sportcsarnok az iskola, az uszoda a rendelőintézet, a sportpálya pedig a LISZ Kft. kezelésében 
van. 

Az intézmény a közművelődési és a turisztikai tevékenységekben eddig is jelentős szerepet 
vállalt. A jövőben a sportlétesítmények működtetésével, illetve a három tevékenységtípus 
összehangolásával az intézmény a város közművelődési, sport és turisztikai elképzeléseinek 
központi végrehajtójává válik. 

Az elmúlt időszakban többször napirendre került a kulturális központ névfelvétele, illetve 
legutóbb az is, hogy a sportcsarnok Kecskeméti Gábor békési származású válogatott tornász, 
olimpikon nevét vegye fel. Ennek alátámasztására a következőkben kívánjuk bemutatni 
Kecskeméti Gábor életpályáját: 

„Kecskeméti Gábor 
 
Kecskeméti Gábor 1912. január 30-án született id. Kecskeméti Gábor és Csató Julianna 
egyetlen gyermekeként. Földműves, napszámos családból származott. Egyik nagyapjának 3 
kat. hold földje és egy kis nádfedeles háza, a másik nagyapjának 600 négyszögöl kertje és egy 
háza volt a község külső kerületében, a Malomkertben. Ezt a „vagyont” apai ágon 4, anyai 
ágon 3 testvér örökölte. Szüleinek így már csak a gyakran bizonytalan megélhetést 
nyújtónapszámos–zsellérsors jutott. Édesapja 1915-ben a lengyel hadszíntéren elesett, alig 
egy év múlva édesanyja és két leánytestvére is meghalt, így négyéves korára teljesen árván 
maradt. Apai nagyanyja vette ezek után magához, majd annak halála után egyik nagybátyja 
gondoskodott róla, aki a békési gimnázium hivatalsegédje volt. Gyámja nemes lelkűségének, 
jóindulatának köszönhetjük, hogy a jó eszű, mozgékony gyermek 1923 szeptemberétől a 
Békési Református Főgimnáziumban folytathatta tanulmányait. Tehetségével, szorgalmával 
hamarosan az iskola legjobbjai közé küzdötte fel magát. Már a gimnázium első osztályát jeles 
eredménnyel végezte, ezért 30.000 korona jutalomban részesült. Harmadikosként, mint kiváló 
tornász részesült 200.000 koronás jutalomban. Szorgalmas tagja a Botond sportkörnek, ahol 
ezekben az években nagyon sok tehetséges diák sportolt. Hatodikos korában nála idősebb 
versenyzőkkel szemben is értékes helyezést ért el, 1929-ben a megyei középiskolák 
vándorzászló-versenyén 5 középiskola (Békés, Békéscsaba 2, Szarvas, Gyula) versenyzői 
közül nyújtón 2., korláton 3. lett. A következő évben mindkettőt meg is nyerte. Áprilisban 
Szegeden a dél-magyarországi versenyen egyaránt bajnok lett gyűrűn, nyújtón, korláton és 
összetettben. 1930 májusában Békéscsabán a megyei középiskolai vándorzászló-versenyen 
második lett Hepp Ferenc mögött gerelyhajításban, 47,93 méteres dobásával. 1931. február 
15-én Kiskunfélegyházán kerületi tornaversenyen nyújtón bajnok, gyűrűn második, 
összetettben harmadik lett. Áprilisban Orosházán gerelyhajításban első, magasugrásban 
második helyezett. Eredményeire ekkor már a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) is 
felfigyelt, és 1931. július 5-én elindította gerelyhajításban az osztrák-magyar válogatott 
ifjúsági atlétikai viadalon a magyar színek képviseletében. Ezen a versenyen – egyéni csúcsát 
megjavítva – 53,89 méteres dobásával első helyezést ért el.  

Kiemelkedő sportteljesítményei mellett a tanulásban sem maradt el. Erről leginkább 
1931. június 19-én kézhez kapott jeles érettségi bizonyítványa tanúskodik. Álma, hogy 
testnevelő tanár lehessen, így a budapesti Testnevelési Főiskolára jelentkezett. Sikeres 
felvételije után itt folytatta felsőfokú tanulmányait. Vállalta az anyagi nehézségeket is. Kitartó 
szorgalommal tanult, és eredményesen sportolt. A főiskola tanulmányi versenyén mindig az 



első három között végzett. Még eredményesebben szerepelt tornában, hiszen kétszer nyert 
országos bajnoki címet és kilencszeres tornászválogatott is volt. 1934-ben a budapesti 
bajnokságon, 1935-ben a VI. Főiskolai Világbajnokság Nyári Játékain szerepelhetett a 
magyar válogatott tagjaként. Az 1934-es világbajnokságon a 8 tagú válogatott tagjaként 5. 
lett. A főiskolai világbajnokságon a magyar férfi válogatott érte el az első helyezést, 
Kecskeméti Gábor a csapat harmadik legjobbja volt. 1936-ban ért el sportpályafutásának 
csúcsára, részt vehetett a berlini olimpián a tornász válogatott tagjaként. A csapat hetedik lett, 
Kecskeméti Gábor a csapaton belül a 4. legjobb, a szerenkénti döntőben legnagyobb sikerét 
gyűrűn aratta, 11. helyen végzett. 1935. június 15-én vehette át tanári diplomáját. Eleinte a 
főváros különböző iskoláiban volt helyettesítő tanár, az 1936-os olimpia után katonai 
szolgálatra kellett bevonulnia. 1936. szeptember 1-től óraadó a budapesti Evangélikus 
Egyházközség Gimnáziumában, a következő tanévben a budapesti Református 
Gimnáziumban óraadó-helyettes tanár 1941-ig. Az 1930-as évek második felében több 
nemzetközi versenyen vett részt és szerepelt eredményesen. (Bécs, Katowice, Wroclaw, 
Krakkó, Frankfurt, Amszterdam, Milánó, Szófia, Kairó) 1939-ben súlyos sérülést szenvedett, 
és ez véget vetett sikeres sportpályafutásának. Még ebben az évben megnősült, felesége Rau 
Adrienne, egy mezőberényi patikus leánya. Három gyermekük született: Borbála (1942), 
Gábor (1949) és Adrienne (1950). 1941 fontos állomás életében, visszatért szülőföldjére, 
Békésre, mivel augusztusban Csurgay János, a békési gimnázium testnevelő tanára 35 évi 
szolgálat után nyugdíjba vonult. A megüresedett helyre a tanári testület és az igazgatótanács 
egybehangzó véleménye alapján Kecskeméti Gábort – a volt Csurgay tanítványt, békési 
diákot – nevezték ki. Ő lett a gimnáziumi Botond sportkör vezetőtanára is, és a tornaszertár 
őre.  

Bekapcsolódott a település sportmunkájának irányításába is, és a gimnáziummal egy 
igazgatás alatt levő kollégium gazdasági teendőit is Ő látta el. 1942 áprilisában katonai 
szolgálatra kellett bevonulnia, 1943 nyár végén leszerelt és az 1943/44-es tanévben 
folytathatta tanári munkáját. 1944 őszén a háború szele Békést is elérte, a tanítást szeptember 
22-én felfüggesztették. Október 23-án – elsőként az országban – újra megkezdődik a tanítás a 
gimnáziumban, de a tantestület hiányos létszáma miatt szaktárgyán kívül természetrajzot is 
oktatott. Újból megalakult a Botond sportkör, torna, atlétika és játék szakosztályát is, egyetlen 
testnevelőként, Kecskeméti Gábor irányította. Tornászai már 1947. június 1-én eredményesen 
szerepeltek a szegedi tankerületi tornászbajnokságon, majd még ebben a tanévben Budapesten 
az I. középiskolás tornász-csapatbajnokságon összetettben és műszabadgyakorlatban a fiúk 
bajnoki címet szereztek. Az atlétikai szakosztály eleinte felszerelés hiánya miatt nem tudott 
teljes értékű munkát végezni, de itt is született néhány kiemelkedő eredmény súlylökésben, 
magasugrásban (Túsz Ferenc, Berecki Sándor) 1948-ban megtörtént az iskola államosítása, 
ekkor jelentős összeget kapott az intézmény, sokat bővült a sportszertár. A hagyományos 
sportágakban – tornában, atlétikában – Kecskeméti Gábor tanítványai továbbra is 
rendszeresen a legjobbak közt szerepeltek a megyei versenyeken, sőt a gyulaiak mellett a 
békési diákok értek el országos sikereket a megye középiskolái közül. Eredményeire felfigyelt 
az országos sportirányítás is, 1952-ben felkérték a helsinki olimpiára készülő férfi 
tornászválogatott edzőjének. Ilyen minőségben 
vett részt az olimpiai delegációban, s ismét bizonyított: a tornászcsapat az előkelő 6. helyen 
végzett. 

Az 1950-es és 60-as években tovább folytatódott eredményes testnevelői munkája a 
gimnáziumban. A tornászok 1954-ig minden megyei versenyt megnyertek. (1948 után 
bontakozik ki és tesz szert hírnévre a kosárlabda-szakosztály, ennek felkészítésébe csak 
besegít.) 1956-ban az országos középiskolai csapatbajnokságon második helyen végeztek az 
atlétikai csapat tagjai. Több tehetséges tanítványát juttatta el országos szintre, tornászai közül 
Beliczay Lajos 1958- tól évekig ifjúsági válogatott kerettag, Bartyik Katalin 1962-ben nyert 



országos első helyezést. Az atléták közül Kovács Gábor, Szekeres Tibor lett eredményei 
alapján válogatott kerettag. Csapatbajnokságokon a sokszoros megyei győzelmek mellett 
országos I., II., 18 III. helyezéseket értek el egyes atlétikai ágakban (magasugrás, váltófutás 
stb.). 

1959 szeptemberétől Kecskeméti Gábor lett a megye közép és általános iskoláinak 
vezető szakfelügyelője. Emellett edzője a „Traktor” sportkörnek, a Vörös Meteor Sportkör 
tornászcsapatának, tagja lett a Magyar Testnevelési és Sporttanács elnökségének, majd 
fegyelmi bizottságának. Aktív irányítója a békési Járási Testnevelési és Sporttanács 
munkájának. 1960-tól a szegedi Pedagógiai Főiskola kihelyezett tagozatán tanította a leendő 
testnevelőket Békéscsabán. 41 évi szolgálat után 1977-ben ment nyugdíjba, ebből 36 évet a 
békési gimnáziumban töltött. Még nyugdíjasként is vállalt szakkörvezetést, részben a 
gimnáziumban, részben a békéscsabai Előre Spartacus Sportegyesületben, 1981-ben 
bekövetkezett tragikus haláláig.  

Az iskolai és a megyei sportéletben végzett kiemelkedő munkájáért több kitüntetést 
kapott: 1963-ban az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1968-ban a testnevelés és Sport Érdemes 
Dolgozója kitüntető címet. Egy évvel halála után, 1982-ben tanítványai kezdeményezésére a 
Szegedi Kis István Gimnázium és a városi sportmunka irányítói megszervezték a Kecskeméti 
Gábor Torna Emlékversenyt. Az 1989 évi Torna Emlékversenyen a gimnázium tornatermének 
falán emléktáblát avattak, hogy nevét megörökítse az utókor számára. Arcképe utóbb a 
gimnázium dicsőségfalára is felkerült. 1992-ben Békés Város Díszpolgára címet kapott.” 

Kecskeméti Gábor tehát elsősorban a sportban, a testnevelés tanításában és az 
egészséges életmódra nevelésben ért el kiemelkedő eredményeket. Többször hívták a 
Testnevelési Főiskolára is tanítani, de Ő élete végéig hű maradt szülővárosához, Békéshez. 
Eredményei mellett emberi magatartásával, szerény ugyanakkor céltudatos, kitartó 
egyéniségével is valamennyiünk példaképe lehet, és méltán rászolgált arra, hogy Békés városa 
a sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos feladatait ellátó intézménye számára az ő 
nevét adja. 

 
Az átszervezés jó alkalom arra is, hogy e kérdést rendezzük. Az új feladatokkal 

kibővített intézmény számára a kulturális központ már nem megfelelő elnevezés, inkább egy 
települési szintű szolgáltató központ szerepét tölti be. Ebbe a sport is beletartozik, így a 
párhuzamosan futó két elképzelést összekapcsolva azt javasoljuk, hogy az intézmény 
egészének neve legyen Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ.  

Az intézmény alapító okirata a vázolt elképzelések alapján több ponton is módosul:  

• Névváltozás 

• A Jantyik u. 21-25. társasházzá alakítása érinti az intézmény által használt 
ingatlanokat. 

• Az uszoda és a járóbeteg szakrendelések külön intézménybe kerülése a Kőrösi Cs. S. 
u. 14. sz. alatti ingatlan esetében is a társasházzá alakítással válik teljessé. 

• A sportpálya a LISZ Kft. kezeléséből az intézmény által használt vagyonba kerül. 

• A szakfeladatok rendjében bővülés nem következik be, Dánfok kapcsán a 
módosításokat a vendéglátás és a sport irányába is végrehajtottuk. 

• A gazdaságvezető kinevezésének rendjét az államháztartási törvény alapján 
pontosítanunk kell a kulturális központ és a rendelőintézet vonatkozásában is: Békés 
Város Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre. 



Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

A Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. ingatlanban végzett tevékenységek intézményi és ingatlanbeli 
megosztása miatt a rendelő alapító okiratából a sportlétesítmény szakfeladatot törölni kell, át 
kell vezetni az ingatlan társasházi megosztását, illetve a gazdaságvezető kinevezése módjának 
pontosítását itt is el kell végezni. 

Az alapító okiratból kikerül az intézmény által nem használt Kossuth u. 16. sz. alatti ingatlan. 
A rendelőintézet alapító okiratában szerepelt, hogy az orvosi ügyelet számára infrastruktúrát 
biztosít. Ez az ügyelet József A. u. 5. sz. alóli elköltözésével indokolatlanná vált, így az 
alapító okiratból elhagyható. 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

A szolgáltató központ jelezte, hogy a jelenleg üresen álló Kossuth u. 16. alatti ingatlan 
hasznosítását vállalná. DAOP pályázat keretében lehetőség nyílna az épület felújítására, majd 
az épületben új tevékenységként a pszichiátriai betegek nappali ellátására. Amennyiben az 
épületben üres irodák maradnak, a Jantyik utcai, mára túlzsúfolt épület részbeni 
átköltöztetését is szeretnék megoldani. 

Az intézmény alapító okiratába a Kossuth u. 16. sz. alatti ingatlant és az új szakfeladatot is fel 
kell venni. 

A fentiekben leírt intézményi átszervezések természetesen létszám-gazdálkodási kérdéseket is 
felvetnek. Az intézmények közötti részleges feladat átcsoportosítások következtében 
szükséges lesz az adott feladatot ellátó dolgozói létszám intézmények közötti áthelyezése. Az 
álláshely-átcsoportosításokat természetesen a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítésekor 
fegyelembe kell venni. A szükséges álláshely-átcsoportosítások bemutatására az alábbi 
táblázat szolgál: 

Álláshely változás Könyvtár
Kistérségi 

iskola
Rendelő

Kulturális 
központ

gazdasági ügyintéző -1 1

tecnikai (takarítónő) -3 3

pedagógus -1 1

technikai (konyha) -2 2

uszoda -13 13

ÖSSZESEN: -1 -6 -13 20  

 

Mint már fentebb említésre került, a Sporttelep a Képviselő-testület 28/2004. (II. 26.) 
határozatának 8. pontja alapján 2004. március 4. óta a LISZ Kft üzemeltetésében van. Annak 
érdekében, hogy ez a sportlétesítmény is – a többi városi sportlétesítménnyel együtt – a Békés 
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ használatába kerülhessen, 
szükséges a LISZ Kft. és az Önkormányzat között 2004. március 4-én, a sportpálya 
üzemeltetésére megkötött szerződés megszüntetése. A LISZ Kft. ügyvezetőjével történt 
egyeztetés alapján erre közös megegyezés alapján kerülhet sor 2011. december 31-i hatállyal, 
amely időpontig az ingatlan állagfelmérését el kell végezni, és azt jegyzőkönyvben 
dokumentálni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

 



Határozati javaslatok: 

 

I.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1265 helyrajzi számú, Békés, 
Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti ingatlan, valamint az 5612 helyrajzi számú, 5630 Békés, 
Jantyik u. 21-25. sz. alatti ingatlan társasházzá alakítását jóváhagyja a következők 
szerint: 

a) a Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti 1265 hrsz-ú ingatlanon alapított 
társasházban a következő négy külön albetét kerüljön kialakításra: 
Uszoda, a járóbeteg szakrendelés - balneoterápia, járóbeteg szakrendelés: 
fizikoterápia, járóbeteg szakrendelés - fogadóhelyiségek; 

b)  az 5630 Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti 5612 ingatlanon alapított 
társasházban a következő négy külön albetét kerüljön kialakításra: 
Általános Iskola, Sportcsarnok, Kulturális, Sport és Turisztikai központ 
és „energia torony”. 

 
 
II.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési 
Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 219/2011. (VI. 30) határozattal elfogadott alapító okirata 

• 2.H/ b) pontja [Feladatellátási helyek] Sportiskola sora megjegyzés rovatát „Az 
orvosi ügyelettel közösen” megjegyzéssel egészíti ki. 

• 2.J/ pontját [Az intézmény vagyona] az alábbi 2.J/ pontra módosítja: 
 

Helyrajzi száma  Címe  Megjegyzés 
5612/A/1 
 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.  Általános Iskola: Békési 
Kistérségi Iskola használatában 

5612/A/3 
 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Sportcsarnok: Békési 
Kistérségi Iskola és Békés 
Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ közös használatában 

2310  5630 Békés, József A. u. 12.  Általános Iskola 
5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.  Orvosi ügyelettel közösen 
793/2  5630 Békés, Petőfi u. 1.  Alapfokú Művészeti Iskola 
49  5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.  Alsó Tagozatos Általános Iskola 

 
Az intézmény számára 20________________________-i hatállyal a határozat mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyja jóvá. 
 
 
III.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Központ 
18/2011. (I. 27.) határozattal elfogadott alapító okirata 

• 2.A/ pontját [Az intézmény neve] Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központra módosítja. 

• 2.H/ pontja helyébe [Feladatellátási helyek] az alábbi 2.H/ pont lép: 
 



Neve Címe Megjegyzés 
Székhely: 
Kulturális 
Központ 5630 Békés, Jantyik u. 23-25.  

Sportcsarnok 5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 
Békési Kistérségi Iskolával 

közösen 

Üdülőközpont Dánfok  

Uszoda 5630 Békés, Kőrösi Cs. u. 14.  

Sportpálya 5630 Békés, Szarvasi u. 34.  
 

• 2.I/ pontja [Az intézmény vagyona] helyébe az alábbi 2.I/ pont lép: 
 

Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

0762 
Békés-Dánfok 
Csatorna  

Strand 

6929/50 Békés-Dánfok Üdülőközpont 

1265/A/1 
5630 Békés, Kőrösi 
Cs. S. u. 14. 

Uszoda: Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 
használatában 

5612/A/2 
 

5630 Békés, Jantyik 
M. u. 21-25. 

Kulturális Központ : az intézmény kizárólagos 
használatában 

5612/A/3 
 

5630 Békés, Jantyik 
M. u. 21-25. 

Sportcsarnok: a Békési Kistérségi Iskolával 
közös használatában 

3917/1 5630 Békés, Szarvasi 
u. 34. 

Sportpálya 

 
• 4.B/ pontjában a gazdaságvezető kinevezésének módját a „Békés Város 

Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre” megnevezésre 
módosítja. 

 
Az intézmény számára 20________________________-i hatállyal a határozat mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyja jóvá. 
 
 
IV.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 220/2011. (VI.30.) számú határozattal 
elfogadott alapító okirata 
 

• 2.H/ pontját [Az intézmény vagyona] az alábbi 2.H/ pontra módosítja: 
 

Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

76 
5630 Békés, Rákóczi u. 
16. 

bölcsőde 

1265/A/2 
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. 
u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: Balneoterápia 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet használatában 



1265/A/3 
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. 
u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet használatában 

1265/A/4 
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. 
u. 14. 

Járóbeteg szakrendelés: 
Fogadóhelyiségek 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet használatában 

2340 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 
3444 5630 Bajza u. 1. bölcsőde 

3922 
5630 Békés, Vásárszél u. 
2. 

Bőrgyógyászat, 
pszichiátria 

5609 5630 Békés, Jantyik u. 29. bölcsőde 

6597/3 
5630 Békés, Fábián u. 
25/2. 

bölcsőde 

 
• 3.A/ pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] törli a Sportlétesítmény (uszoda) 

működtetése megnevezésű, 931102 számú szakfeladatot. Törli a „a központi orvosi 
ügyelet számára infrastruktúrát biztosít” kifejezést. 

• 4.B/ pontjában a gazdaságvezető kinevezésének módját a „Békés Város 
Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre” megnevezésre 
módosítja. 

 
Az intézmény számára 20________________________-i hatállyal a határozat mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyja jóvá. 

 
 

V. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ 19/2011. (I.27.) számú határozattal elfogadott alapító okirata 

• 2.G/ pontját [Működési területe] a Pszichiátriai betegek nappali ellátása Békés 
város közigazgatási területén sorral egészíti ki. 

• 2.H/ pontját [Az intézmény vagyona] az 5580 helyrajzi számú, Békés Kossuth u. 
16. sz. ingatlannal egészíti ki. 

• 2.H/ pontjában a 7034/5 helyrajzi számot [Farkas Gy. u. 4.] 7037/5-re pontosítja 
• 3.A/ pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a Pszichiátriai betegek nappali 

ellátása elnevezésű 889911 számú szakfeladattal egészíti ki. 
 
Az intézmény számára 20________________________-i hatállyal a határozat mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyja jóvá. 
 
 
VI.   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a LISZ Kft-vel a sportpálya (5630 
Békés, Szarvasi u. 34.) működtetésére, üzemeltetésére 28/2004. (II.26.) határozat 
alapján, 2011. március 4-én Békésen megkötött üzemeltetési „Megállapodást” 2011. 
december 31-i hatállyal közös megegyezéssel felmondja. 
 
 
 
 



VII.  Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 1-i hatállyal az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet létszámkeretét 13 fővel, a Békés Városi 
Könyvtár létszámkeretét 1 fővel, a Békési Kistérségi Iskola létszámkeretét 6 fővel 
csökkenti, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 
létszámkeretét feladatnövekedés miatt 20 fővel megnöveli. Utasítja a jegyzőt, hogy a 
2012. évi költségvetési rendelet készítésekor a fenti álláshely-átcsoportosításokat vegye 
figyelembe. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. november 24. 

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 9. § (4) bekezdése és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-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 ZRT. 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 

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. Orvosi ügyelettel közösen 

  Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. művészetoktatás, bérlemény 

                       

 

 
I/ Működési 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:  
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Helyrajzi 

száma 

Címe Megjegyzés 

5612/A/1 5630 Békés, Jantyik 

M. u. 21-25.  

Általános iskola: az intézmény kizárólagos 

használatában 

5612/A/3 5630 Békés, Jantyik 

M. u. 21-25. 

Sportcsarnok: Békési Kistérségi Iskola és Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Humán Szolgáltató 

Központ közös használatában 

2310  5630 Békés, József A. 

u. 12.  

Általános Iskola 

5633  5630 Békés, Kossuth 

u. 4.  

Orvosi ügyelettel közösen 

793/2  5630 Békés, Petőfi u. 

1.  

Alapfokú Művészeti Iskola 

49  5641 Tarhos, Kossuth 

u. 49-51.  

Alsó tagozatos általános iskola 

   

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 

8520111 

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 

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 
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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 

8520211 

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 

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 

8560111 
logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

Alapfokú művészetoktatás  

Zeneművészeti ágban:  

8520311 
Előképző 

Fúvós tanszak: 

furulya 
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fuvola 

klarinét 

szaxofon 

bariton 

trombita 

kürt 

tuba 

harsona 

Vonós tanszak 

hegedű 

cselló 

brácsa 

bőgő 

Ütő tanszak 

Ütő  

Zongora tanszak 

zongora 

További oktatott tárgyak: 

szolfézs 

zeneirodalom-zenetörténet 

énekkar 

kamarazene 

zenekar: fúvós, vonós 

korrepetíció 

Táncművészeti ág, néptánc szak 

8520321 

előképző 

népi játék 

néptánc 

folklórismeret 

tánctörténet 

népi ének 

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   
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 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 

 

  -  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. december  ___. 

 

 

                               

          

 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. (XII.1.)  határozatával fogadta el. 
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Alapító okirat 

a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

számára 

                               

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a alapján a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 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  177/2007. (V. 24.) 

             

  Alapítás ideje  2007. július 1. 

                               

 B/ Fenntartó 

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

                               

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

                               

2.  Alapított intézmény 

     

 
A/ Neve 

 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ 

                               

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 

                               

 

C/ Közfeladata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73-74. § a) 

pontja alapján 

 
  közművelődési tevékenységek támogatása, közművelődés 

feltételeinek biztosítása 

             

 D/ Besorolása   

  Feladat-ellátási  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
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funkciója 

   

 
 Ellátja az önállóan működő Békés Városi Könyvtár és Békés Városi Jantyik Mátyás 

Múzeum megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatait. 

 
  Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 24-26. 

 
  Bankszámlaszáma 

 

11600006-00000000-25170777 

11600000-00000000-34059724 

 

  Adónyilvántartási 

száma  

15583563 2 04 

                               

 E/ Típusa  közművelődési intézmény  

  Szakágazat  932900 

 F/ Törzsadatai   

   Törzsszám  583561 

   KSH területi számjel  0409760 

 G/ Működési területe                     

   Békés város közigazgatási területe 

 H/ Feladatellátási helyek 

  Neve Címe Megjegyzés 

 
 Székhely: Kulturális 

Központ 

5630 Békés, Jantyik u. 

23-25.  

  Sportcsarnok  Békési Kistérségi Iskolával közösen 

  Üdülőközpont Dánfok  

 
 

Uszoda 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 

u. 14.  

 
 

Sportpálya 

5630 Békés, Szarvasi u. 

34.  

   

 I/ Az intézmény vagyona 

 

 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon: 

                               

 
 Helyrajzi 

száma Címe Megjegyzés 

  0762 Békés, Csatorna  Strand 

  6929/50 Békés -Dánfok Üdülőközpont 

  1265/A/1 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Uszoda 

 

 5612/A/2 

5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 

Kulturális Központ: az 

intézmény kizárólagos 

használatában 

 

 5612/A/3 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

Sportcsarnok: A Békési 

Kistérségi Iskolával közös 

használatban 

  3917/1 5630 Békés, Szarvasi u. 34. Sportpálya 
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 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 

 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 

 Művelődési központok, házak tevékenysége 9105021 

 Alkotóművészeti tevékenység 9003001 

 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 9329191 

 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 

 Nemzeti ünnepek szervezése, lebonyolítása 8411911 

 

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése, 

lebonyolítása 
8411921 

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230001 

 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 8903021 

 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 9004001 

 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9499001 

 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás 9329181 

 Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321 

 Kulturális képzés 8552001 

 Internet hozzáférés biztosítása 6190001 

 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  8219002 

 Egyéb postai, futárpostai tevékenység (Télapó) 5320001 

 Éttermi, mozgó vendéglátás  5610001 

 Könyv-kiskereskedelem 4761001 

 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 4763001 

 Belvízi személyszállítás 5030101 

 Szállodai szolgáltatás 5510001 

 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 5520011 

 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 5520021 

 Kempingszolgáltatás 5530001 

 Rendezvényi étkeztetés  5621001 
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 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7721001 

 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7722001 

 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7729001 

 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7730001 

 Utazásközvetítés 7911001 

 Utazásszervezés 7912001 

 Egyéb foglalás  7990001 

 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9311011 

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 

 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 

 

Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 

és támogatása 
9313021 

 Vásári szórakoztatás 9321011 

 Vidámparkok üzemeltetése 9321021 

 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 9321091 

 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 9329111 

 Táncterem működtetése 9329121 

 Fizikai közérzetet javító szolgáltatások 9604001 

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6820021 

6820022 

 
  

 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 Törvénykönyvéről    

                               

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Békés Város Önkormányzata nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője nevezi ki pályázat útján határozatlan időre 
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  Az intézményvezető gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezető munkakörű dolgozó 

   -  Békés Város Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre. 

                               

Békés, 2011. december ___. 

                               

                               

                               

          

 polgármester  jegyző  intézményvezető  

                               

Záradék 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító okiratának módosítását _________/2011. 

(XII. 1.) határozatával fogadta el. 

 



 

Alapító okirat  

a Békés Városi 

Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

számára  

                                

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

88. §-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:  

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/A/2 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 

S. u. 14. 
Járóbeteg szakrendelés: Balneoterápia 

az intézmény kizárólagos használatában 

 

 
1265/A/3 

5630 Békés, Kőrösi Cs. 

S. u. 14. 
Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia 

az intézmény kizárólagos használatában 

 

 1265/A/4 5630 Békés, Kőrösi Cs. 
Járóbeteg szakrendelés: 

Fogadóhelyiségek 



S. u. 14. az intézmény kizárólagos használatában 

  2340 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 

  3444 5630 Bajza u. 1. bölcsőde 

 
 

3922 
5630 Békés, Vásárszél 

u. 2. 

Bőrgyógyászat, 

pszichiátria 

 
 

5609 
5630 Békés, Jantyik u. 

29. 
bölcsőde 

 
 

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  

 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 számára infrastruktúrát biztosít. 

B/ Vállalkozási tevékenységek  

 

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  

   -  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 Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre  

                                

Békés, 2011. december ___. 

 

  

                                

                                

           

 polgármester  jegyző  igazgató   

 

 

Záradék  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását _______/2011. (XII.1.) sz. 

határozatával fogadta el. 

 

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
6820023  

 

A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az 

intézmény költségvetési kiadásainak 5 %-át. 



Alapító okirat  

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ  
 

számára  

                                

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, 

alapján  a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 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  64/2006. (III. 30.)  

              

  Alapítás ideje  2006. július 1.  

                                

 B/ Fenntartó  

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 

                                

 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
 

                                

2.  Alapított intézmény  

 A/ Neve  Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ  

                                

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik u. 1.  

                                

 

C/ Közfeladata 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a alapján, és a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 57. §-a alapján: 

 

 
  

 

gyermekjóléti szolgálat, szociális alap és szakosított 

szolgáltatások 

 

      

 D/ Besorolása    

 

 feladat-ellátási funkciója Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási 

feladatait az Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet látja el. 

 

 
      

 
   Számlavezető 

pénzintézet 

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 24-26. 
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    Bankszámlaszáma 11998707-04606828-00000000  

 
   Adónyilvántartási 

száma 

15 343 109 2 04  

                                

 E/ Típusa  integrált szociális intézmény  

  Szakágazat  889900  

 F/ Törzsadatai    

    Törzsszám  633314  

 
   KSH területi 

számjel  

0409760  

                                

                                

 G/ Működési területe                      

 
  Békés város és a Békési Kistérségi Társulás területe az alábbiak szerint: 

 

                                

 

 Családsegítés Békés város és Tarhos község közigazgatási 

területe intézményfenntartó társulási 

megállapodás alapján   

 

 Gyermekjóléti szolgálat Békés város és Tarhos Község közigazgatási 

területe intézményfenntartó társulási 

megállapodás alapján   

 

 Étkeztetés Békés város és Tarhos község közigazgatási 

területe intézményfenntartó társulási 

megállapodás alapján   

 

 Házi segítségnyújtás Békés város és Tarhos község közigazgatási 

területe intézményfenntartó társulási 

megállapodás alapján   

 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Békés város közigazgatási területe 

intézményfenntartó társulási megállapodás 

alapján   

  Támogató szolgáltatás Békés város közigazgatási területe   

 

 Közösségi ellátások Békés város, Mezőberény város, Köröstarcsa, 

Murony, Kamut, Tarhos és Bélmegyer 

települések közigazgatási területe 

intézményfenntartó társulási megállapodás 

alapján   

 

 Idősek nappali ellátása Békés város és Tarhos község közigazgatási 

területe intézményfenntartó társulási 

megállapodás alapján    

 
 Fogyatékosok nappali 

ellátása 

Békés, Murony, Tarhos és Mezőberény 

települések közigazgatási területe,    

 
 Pszichiátriai betegek nappali 

ellátása 

Békés város közigazgatási területe 

  

 

 Szociális foglalkoztatás Tarhos község közigazgatási területén a Békés 

várossal az idősek nappali ellátására kötött 

fenntartói megállapodás keretein belül,  

Békés városban a fogyatékosok nappali ellátása, 

hajléktalanok nappali ellátása és hajléktalanok   
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átmeneti szállása ellátások keretein belül 

 

 Hajléktalanok nappali 

ellátása 

Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, 

Murony, Kamut, Bélmegyer, Tarhos, Hunya, 

Gyomaendrőd   

 

 Hajléktalanok átmeneti 

szállása 

Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, 

Murony, Kamut, Bélmegyer, Tarhos, Hunya, 

Gyomaendrőd kistérségi megállapodás alapján”   

 
 Gyermekek napközbeni 

ellátása (nyári napközi) 

Békés város 

  

                                

 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 

 

                                

 
 Helyrajzi 

száma Címe Megjegyzés   

 

 

1087 
5630 Békés, Dózsa Gy. u. 

36/1. 

IV. sz. Idősek Klubja 

Idősek nappali ellátása, 

fogyatékosok nappali ellátása, 

szociális étkeztetés helyben 

fogyasztással, elvitellel   

 

 

1819/30 
5630 Békés, Szarvasi u. 

40/1. 

II. sz. Idősek Klubja Idősek Nappali 

Ellátása, szociális étkeztetés 

helyben fogyasztással, elvitellel   

 

 

3996 5630 Békés, Kossuth u. 11. 

Támogató szolgálat, fogyatékosok 

nappali ellátása, közösségi ellátás, 

szociális foglalkoztatás   

 

 
5580 5630 Békés, Kossuth u. 16. 

Pszichiátriai betegek nappali 

ellátása   

 

 

5630 5630 Békés, Jantyik u. 1. 

Székhely gyermekjóléti szolgálat, 

családsegítő szolgálat, étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  

I. számú Idősek Klubja: idősek 

nappali ellátása, szociális étkeztetés 

helyben fogyasztással, elvitellel   

 

 
5636 

5630 Békés, Csallóközi 

u.1/2. 
Férfi hajléktalan szállás 

  

 

 

6413/1   
5630 Békés, Csallóközi u. 

40. 

III. sz. idősek klubja és 

fogyatékosok nappali ellátása  

Idősek Nappali Ellátása, szociális 

étkeztetés helyben fogyasztással, 

elvitellel, szociális foglalkoztatás   

 

 
6416 

5630 Békés, Csallóközi u. 

34. 
Hajléktalanok átmeneti szállása 

  

 

 
6580 

5630 Békés, Farkas Gy. u. 

5. 

Női hajléktalan szállás, szociális 

foglalkoztatás   

 

 

6581 
5630 Békés, Farkas Gy. u. 

3. 

Hajléktalan szállás és hajléktalanok 

nappali ellátása,  szociális 

foglalkoztatás   
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7037/5 

5630 Békés, Farkas Gy. u. 

4. 
Hajléktalan szállás 

  

 

 

114 Tarhos, Petőfi u. 1. 

Idősek nappali ellátása, házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 

szociális foglalkoztatás   

                                

 

 Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 

eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a 

fenntartó hozzájárulásával dönthet. 

 

                                

3.  Az intézmény tevékenységei  

                                

 Megnevezés Szakfeladat száma   

 A/ Alaptevékenységek  

 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790331  

 Idősek nappali ellátása 8810111  

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810131  

 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (nyári napközi) 8891091  

 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892011  

 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899111  

 Nappali melegedő 8899131  

 Szociális étkeztetés 8899211  

 Házi segítségnyújtás 8899221  

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899231  

 Családsegítés 8899241  

 Támogató szolgáltatás 8899251  

 Közösségi szolgáltatások 8899261  

 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 8904311  

 Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítés keretében 8904321  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6820021 

6820022  

                

 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 Törvénykönyvéről  
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 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  

  Az intézmény vezetője  

 
  

-  Magasabb vezető munkakörű dolgozó  

     Békés Város Önkormányzata nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre  

                                

                                

Békés, 2011. december____.  

                                

                                

                                

           

 polgármester  jegyző  intézményvezető   

                                

Záradék  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ alapító okiratának módosítását  _________/2011. (XII.1.) sz. határozatával fogadta 

el. Hatályos 2012. január 1.-től.  

 

 






