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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város és Tarhos Község 2006-ban iskolafenntartó társulást hozott létre az általános 
iskolai feladatok közös megoldására. Hasonló társulásban mőködtek Kamut és Murony közoktatási 
intézményei is, az a társulás azonban (elsısorban anyagi okok miatt) a tanév végén felbomlik. 
Kamut Község Képviselı-testülete 8/2008. (II. 21.) számú határozatával a jelenlegi 
intézményfenntartó társulás megszüntetését kezdeményezte, és döntött arról, hogy a Békési 
Kistérségi Iskolafenntartó Társuláshoz kíván csatlakozni. 

Murony Község a társulás megszüntetését elfogadta, 36/2008. (IV. 10.) számú képviselı-
testületi határozatával döntött arról, hogy a továbbiakban Békéshez csatlakozva kívánják megoldani 
a közoktatási feladatokat.  

A Békés és Tarhos között létrejött társulási megállapodásban szerepel a csatlakozás 
lehetısége, s úgy gondoljuk, hogy Békésnek, mint a kistérség gesztor településének, szerepet kell 
vállalnia a tagtelepülések feladatainak megoldásában – ezért a csatlakozás elfogadására, illetve a 
társulási megállapodás és az intézmények alapító okiratának módosítására teszünk javaslatot. 

Békés és Tarhos iskolafenntartó társulást hozott létre, Kamut és Murony esetében az 
intézményfenntartó társulás keretében mőködtek az óvodák is. Tarhos Község Képviselı-testülete 
39/2008. (III. 27.) számú határozatával szintén úgy döntött, hogy óvodájával is csatlakozni szeretne 
a társuláshoz. 

A társulási megállapodás módosításának tehát leglényegesebb eleme az óvodák beemelése. 
A kamuti és muronyi tagiskolával az általános iskola 12 telephelyet mőködtetne, a kistérségi óvoda 
13 telephellyel rendelkezne. Ez egy intézményen belül átláthatatlannak tőnik, ezért a társuláson 
belül két intézmény fenntartására teszünk javaslatot. 

A csatlakozás elfogadása Békés számára egy korábbi döntésének visszavonásával jár: a 
Békés Városi Óvoda vezetıi álláshelyére a képviselı-testület pályázatot írt ki, a kinevezés 
idıpontjában azonban az intézménynek már nem Békés a fenntartója, ezért a pályázatot vissza kell 
vonni. A vezetıi feladatok ellátásának két módja lehetséges: 

1. A társulás új pályázatot ír ki. Ebben az esetben a pályázati eljárás lezárulásáig 
megbízott áll az intézmény élén (a pályázat a nevelési év kezdetéig aligha zárul le), 

2. illetve a közalkalmazotti törvény a közoktatásban lehetıvé teszi, hogy új intézmény 
létesítésekor 1 tanévre megbízott vezetıvel mőködjön az intézmény. 
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Az iskola esetében hasonló probléma nem merül fel: a Békési Kistérségi Iskola alapító 
okirata két tagintézménnyel bıvül, de egyebekben nem változik. A kiírt pályázat érvényes marad, a 
kinevezési eljárásban jelent többletet a településekkel történı egyeztetés. 

 

A fentiek alapján kérem a képviselı-testületet a határozatok elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete Kamut és Murony községnek a Békési Kistérségi 
Iskolafenntartó Társuláshoz való csatlakozási szándékát, illetve Tarhos Község 
óvodai intézménnyel történı csatlakozási szándékát elfogadja. A társulás nevét 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásra változtatja. A társulási 
megállapodás módosítását 2008. májusi ülésén tárgyalja és fogadja el. 

2. Békés Város Képviselı-testülete 2008. július 1-jével a Békés Városi Óvoda nevét 
Békési Kistérségi Óvodára változtatja,  fenntartói jogát átadja a létrejövı Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak. 

3. A Képviselı-testület a 9/2008. (I. 24.) sz. határozatával elfogadott, a Békés Városi 
Óvoda vezetıi álláshelyére kiírt pályázatot visszavonja. 

4. A Képviselı-testület a Békési Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítását, 
vezetıi álláshelye betöltésének módját 2008. májusi ülésén tárgyalja és fogadja el. 

5. A Képviselı-testület a Békési Kistérségi Iskola alapító okiratának módosítását 
2008. májusi ülésén tárgyalja és fogadja el. 

6. A Képviselı-testület kéri polgármesterét, hogy a csatlakozás jogi és pénzügyi 
feltételeirıl a társuló településekkel a megállapodást készítse elı. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

 Beszámolásra: 2008. májusi képviselı-testületi ülés 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. április 22. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


