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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata 2008. április 30-i ülésén tárgyalta és fogadta el az 
intézményfenntartó társuláshoz való csatlakozási kérelmeket. A társulási megállapodás módosítását, 
illetve az intézmények új alapító okiratának elfogadását a májusi képviselı-testületi ülés 
napirendjére tőzte. A módosított társulási megállapodás, és az új alapító okiratok jelen elıterjesztés 
mellékletét képezik. 

A békési intézmények mőködésében az új tanévben bekövetkezı változásokat, a képviselı-
testület egyéb döntéseihez kapcsolódó változtatásokat (külön jelezve) ugyancsak most terjesztjük 
elı jóváhagyásra. 

Társulási megállapodás 
A társulási megállapodás több ponton módosul: 

1. A társulás neve a feladatbıvülésnek megfelelıen iskolafenntartóról intézményfenntartóra 
változik. 

2. A tagok számának növekedését rögzíti a dokumentum. 

3. A fenntartott iskola mellé bekerül a közös fenntartású óvoda. 

A társulási megállapodás keretszerzıdés, amit évente pénzügyi megállapodás egészít ki. A 
módosítás július 1-jével történı hatálybalépésének feltétele, hogy a 2. félévre szóló új pénzügyi 
megállapodások 2008. június végéig elkészüljenek. 

Alapító okiratok 
Az alapító okiratok módosításai az új tagintézmények felvételét jelentik, illetve a békési 

oktatási telephelyek körében bekövetkezett változásokat rögzítik: 
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1. A Békési Kistérségi Óvoda kérte, hogy a Békés, Petıfi u. 41. sz. alatti ingatlan 
(Iskolatörténeti Győjtemény) tantermeit, melyeket korábban a Hepp Ferenc Tagiskola 
használt, tornaszoba céljára megkaphassa. A termeket több tagóvoda gyermekei használnák. 
A kérés teljesíthetı, a kiállítóhely mőködését nem zavarja, így az óvoda és a múzeum 
alapító okiratába az ingatlan közös használata egyaránt bekerül. 

2. A Békési Kistérségi Iskola a Békés, Csabai u. 18. sz. alatti egy tantermes ingatlan további 
használatáról lemondott. A képviselı-testület áprilisi ülésén kifejezte szándékát a más célú 
hasznosítás mellett, ezért a telephelyet az alapító okiratból töröltük, az ingatlan további 
hasznosításáról külön elıterjesztés készül. 

A képviselı-testülettıl kapott felhatalmazás alapján az alapító okiratokban az új TEÁOR 
számok átvezetését elvégeztük. 

Létszámváltozások 
Az új tagintézmények belépésével az iskola és az óvoda dolgozói létszáma és feladata 

jelentısen megnı. A pedagógus és kisegítı személyzettel (a pénzügyi megállapodás függvényében) 
35-40 fı körül mozog az új tagintézményekben dolgozók létszáma. 

Az intézmények gazdasági feladatai az új tagintézmények belépésével jelentısen megnınek, 
ezért a Békési Kistérségi Óvoda esetében egy részmunkaidıs státusz teljes munkaidıssé tétele 
indokolt, a Békési Kistérségi Iskola esetében pedig egy új gazdasági ügyintézı státusz létesítése. A 
létszámnövekedés fedezetét a társulási megállapodás 11. pontjában rögzített gyermeklétszám-
arányos igazgatási kiadásokra tervezett települési hozzájárulás fedezi, ez a településeknek tett 
ajánlatban 8.000,- Ft/fı, összességében 3.144.000,- Ft. 

A törvényi változások és a feladatbıvülés együtt teszik szükségessé gyógypedagógusi 
álláshelyek létesítését a Békési Kistérségi Óvodában. A sajátos nevelési igényő gyermekek után 
akkor igényelhetı normatíva, ha ellátásuk megoldott (a 2008/2009. tanévtıl ennek ellenırzésére is 
kiterjed a jogszabály-módosítás). A sajátos nevelési igényő gyermekek után igényelhetı normatíva 
éves szinten 4.320.000,- Ft, ami fedezetet biztosít egy békési mőködési területő és egy utazó 
gyógypedagógus álláshely létesítésére. 

Vezetıi megbízások 
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot írt ki a Békési Kistérségi Iskola igazgatói 

álláshelyére. A kiírásra egy pályázat érkezett, a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási 
rendelete alapján az iskolai közösségeknek egy hónapjuk van a pályázatok véleményezésére, így a 
döntés június végén lesz. A társulási megállapodás alapján, a döntéshozatal során a társult 
önkormányzatok véleményét is ki kell kérni. 

A Békési Kistérségi Óvoda vezetıi álláshelyérıl áprilisban úgy döntött a Képviselı-testület, 
hogy új intézmény létesítése jogcímén a jelenlegi óvodavezetı megbízását pályázat kiírása nélkül 
egy nevelési évre meg kívánja hosszabbítani, amihez ugyancsak szükséges a társtelepülések 
hozzájárulása. 

A végsı döntés mindkét esetben a júniusi képviselı-testületi ülésre marad. 

Várható változások 
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Az áprilisi képviselı-testületi ülés után érdeklıdött Doboz Község Önkormányzata a Békési 
Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás lehetıségérıl. A dobozi óvodák közös 
fenntartásban történı mőködtetésén gondolkodnak. Amennyiben csatlakozási szándékukat 
képviselı-testületi döntéssel megerısítik, a társulás további bıvítésére számíthatunk. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete jóváhagyja a jegyzıkönyv … számú mellékletét képezı 
Társulási megállapodást. A megállapodás 2008. július 1-jétıl hatályos, amennyiben 2008. 
június 30-áig a pénzügyi megállapodás valamennyi tagtelepüléssel aláírásra kerül. A 
pénzügyi megállapodások megkötésére a képviselı-testület Izsó Gábor polgármestert 
hatalmazza fel. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
tagjaként 2008. július 1-jével a Békési Kistérségi Iskola számára a jegyzıkönyv … számú 
mellékletét képezı alapító okiratot hagyja jóvá. 

3. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
tagjaként 2008. július 1-jével a Békési Kistérségi Óvoda számára a jegyzıkönyv … számú 
mellékletét képezı alapító okiratot hagyja jóvá.  A Békés Város Képviselı-testülete által a 
Békés Városi Óvoda számára 250/2003. (XI.27.) sz.  kiadott alapító okirat ezzel egyidıben 
hatályát veszti. 

4. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iskola gazdasági ügyintézı 
létszámának egy fıvel történı növelését feladatbıvülés jogcímén engedélyezi 

5. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Óvoda gazdasági ügyintézı 
létszámának fél álláshellyel történı növelését feladatbıvülés jogcímén engedélyezi 

6. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Óvodában feladatváltozás és –bıvülés 
jogcímén 2 fı gyógypedagógus álláshelyet létesít 2008. július 1-jétıl. 

 
Határid ı: intézkedésre azonnal 

beszámolásra: 2008. júniusi képviselı-testületi ülés 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2008. május 21. 

Izsó Gábor 
 polgármester 

.........................  

Jogi ellenjegyzı 

.........................  

Pénzügyi ellenjegyzı 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA  
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

 

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

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

A Társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

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

4. A Társulás tagjai: 

 Békés Város Önkormányzata  

 Kamut Község Önkormányzata 

 Murony Község Önkormányzata 

 Tarhos Község Önkormányzata  

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

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

7. A Társulás mőködése során a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott: Békés 
Város Önkormányzata és szervei (5630 Békés, Petıfi u. 2.). A Társulás mőködése során a  
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fenntartói jogokat és kötelezettségeket Békés Város Önkormányzata gyakorolja. A társult 
települések Képviselı-testülete és szervei kizárólag jelen szerzıdésben külön nevesített 
esetekben vesznek részt a társulási döntéshozatalban. 

8. A közös fenntartású intézményekben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját 
az intézmények alapító okirata, szervezeti és mőködési szabályzata, valamint pedagógiai 
programja rögzíti. A Békés Város Önkormányzata és szervei által jóváhagyott 
dokumentumok a jelen megállapodásnak megfelelı kiegészítésekkel a társulás fennállása 
idején is érvényben maradnak. 

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

10. A Társulás tagjai a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat használatra a tulajdonjog 
fenntartása mellett átadják a közös fenntartású intézményeknek az intézmények alapító 
okiratában foglaltak szerint. 

Az ingatlanok használati joga megszőnik: 

� a társulás megszőnésével, 

� a feladatellátási hely megszőnésével, 

� a feladatellátás más helyszínen történı biztosításával. 

11. A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhetı települési és 
kistérségi normatív támogatások, az intézmény saját bevételei és a Társulás tagjainak 
hozzájárulásai fedezik az alábbi módon: 

� Az intézmények költségvetése településenként tartalmazza a közoktatási kiadásokat, 
és településenkénti gyermeklétszám arányosan bontja az igazgatási kiadásokat. 

� A bevételeket településenként kell meghatározni.  

� A településre esı normatív támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott 
település költségvetési hozzájárulása fedezi.  

� Az ingatlan mőködtetésének költségeit a tulajdonos önkormányzat a pénzügyi 
megállapodásban rögzített módon közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott 
költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi.  

� A rendes mőködés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, 
felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot 
terhelik.  

� A rendes mőködés körét meghaladó eszközbeszerzésekrıl (fejlesztés) a fenntartott 
intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszőnése esetén a feladatot ellátó 
intézménynek adja át. 
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12. Az intézmény költségvetésének, zárszámadásának rendjére vonatkozóan társult 
önkormányzatok az alábbiakban egyeznek meg:  

� A gesztor önkormányzat a társult önkormányzatok mindegyikével külön-külön éves 
pénzügyi megállapodást köt. 

� A társult önkormányzatok képviselı-testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi 
hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben elıirányzatként biztosítják és havonta 
utalják a fenntartott intézménynek. Az utolsó havi utalás összege a befizetett 
hozzájárulások és a ténylegesen felmerült éves kiadások különbözete. 

� A közös fenntartású intézmények költségvetése Békés város költségvetésének részét 
képezi, a támogatás megállapításához a társult települések képviselı-testületének 
jóváhagyása szükséges, melyrıl az önkormányzatok számára a költségvetési rendelet 
elfogadására elıírt határidı elıtt 30 nappal nyilatkoznak. 

� Az intézmények féléves és éves költségvetési beszámolóját a gesztor önkormányzat 
jóváhagyásra megküldi a társult települések önkormányzatának. 

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

14. A Társuláshoz felek, illetve a kistérség települései bármely óvodai vagy általános iskolai 
nevelést-oktatást folytató közoktatási intézményükkel szabadon csatlakozhatnak. A 
csatlakozásról szóló döntést legalább négy hónappal korábban kell közölni a társulást 
alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületeivel. A csatlakozás elfogadásáról a 
társulást alkotó önkormányzatok képviselı-testületei minısített többséggel 30 napon belül 
döntenek. 

15. Jelen társulási szerzıdést a felek 2008. július 1. napjától kezdıdı hatállyal határozatlan 
idıtartamra kötik azzal, hogy a megállapodást bármelyik fél a tanév megkezdése elıtt 
négy hónappal (május), a felmondás indokának közlésével jogosult felmondani.  

16. A társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási megállapodásból 
fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési 
kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással 
szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, s emiatt a 
társulást hátrányos helyzetbe hozzák. 

17.  A társulás tagjai kilépés esetén kötelesek elszámolni egymással.  

18. A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök alapján 
rögzítették. 

19.  A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit 



4. 

 

 

 

 

 

tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 
megállapodásból eredı, ill. a társulás mőködése, intézmények fenntartása során 
esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 

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

A települési önkormányzatok nevében: 

 

 

Békés,  

 

 

Izsó Gábor Hornok Sándor 

Békés Város Polgármestere Tarhos Község Polgármestere 

  

  

Balog Imréné Fekete Ferenc 

Kamut Község Polgármestere Murony Község Polgármestere 

 

Záradék: 

 

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

 

Jóváhagyó határozatok: 

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

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

 

A megállapodás módosítását jóváhagyó határozatok: 
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Békés Város Képviselı-testülete  177/2007. (V.24.) KT számú határozata 

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

Békés Város Önkormányzata XX/2008. (XX.XX) számú határozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete XX/2008. (XX.XX) számú határozata 

Kamut Község Képviselı-testülete XX/2008. (XX.XX) számú határozata 

Murony Község Képviselı-testülete XX/2008. (XX.XX) számú határozata 

 

A csatlakozást kimondó és elfogadó határozatok: 

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

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

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

Békés Város Képviselı-testülete xxxxx számú, a csatlakozásokat elfogadó hatáozata 

Tarhos Község Képviselı-testülete XXXXXXX számú, csatlakozásokat elfogadó határozata 

 



 

Alapító okirat 
a 

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

számára 
 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2008. július 1-jével a tagtelepülések 
képviselı-testületeinek döntése alapján új alapító okiratot ad ki a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
számára, ezzel egyidıben a Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 177/2007. 
(V. 24.), és Tarhos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 53/2007. (V. 31.) számú 
határozatával kiadott többször módosított alapító okirat hatályát veszti. 

 

1. ALAPÍTÓ  

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

2. ALAPÍTOTT  INTÉZMÉNY  

 a./ Neve 

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

Rövid név: Békési Kistérségi Iskola 

 b./ Típusa 

  Közös igazgatású közoktatási intézmény 

  Szakágazat 852010 

  Alapvetı szakfeladat 801214 

 c./ Székhelye 5630 Békés Jantyik u. 21-25.  

 d./ Tagintézményei és mutatószámai 

  Eötvös József Tagiskola 

 •  Évfolyamok száma: 8 

 •  Tanulócsoportok száma: 20 

 •  Férıhelyek száma: 520 

 •  Felvehetı tanulók száma: 600 

  Karacs Teréz Tagiskola 

 •  Évfolyamok száma: 8 

 •  Tanulócsoportok száma: 21 

 •  Férıhelyek száma: 546 

 •  Felvehetı tanulók száma: 630 



2. 

   

  Hepp Ferenc Tagiskola 

 •  Évfolyamok száma: 8  

 •  Tanulócsoportok száma: 26  

 •  Férıhelyek száma: 676  

 •  Felvehetı tanulók száma: 780  

  Tarhosi Tagiskola  

 •  Évfolyamok száma: 8  

 •  Tanulócsoportok száma: 5  

 •  Férıhelyek száma: 208  

 •  Felvehetı tanulók száma: 240  

  Kamuti Tagiskola   

 •  Évfolyamok száma:  4  

 •  Tanulócsoportok száma   

 •  Férıhelyek száma: 104  

 •  Felvehetı tanulók száma: 120  

  Muronyi Tagiskola   

 •  Évfolyamok száma:  8  

 •  Tanulócsoportok száma 8  

 •  Férıhelyek száma: 208  

 •  Felvehetı tanulók száma: 240  

  Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat  

• Nevelési tanácsadás 

• Logopédiai ellátás  

• Gyógypedagógiai ellátás  

• Gyógytestnevelés 

 

 

 

 Alapfokú M ővészeti Iskola  

 Telephely: 5673 Kamut, Petıfi u. 47.  

 •  Évfolyamok száma: 12 

 •  Felvehetı tanulók száma 750 

 - Zenemővészeti ágban 300 

 - Táncmővészeti ágban 450 

 



3. 

 

 e./ Beiskolázási körzete, mőködési területe 

  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás településeinek 
közigazgatási területe 

 f./ Törzsadatai   

  OM azonosító 200901  

  Törzsszám 583550 000  

  KSH területi számjel 04 09760  

  

3. AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA  

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

 

 

A fenntartói jogokat Békés Város Önkormányzata gyakorolja. 

4. AZ INTÉZMÉNY FELÜGYELETI SZERVE  

  Békés Város Önkormányzata 

 

 

 

5./ AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA , GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE  

 Önálló jogi személy. Teljes jogkörő, önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási 
tartalékot nem képezhet. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

  Bankszámlaszáma 11600006-00000000-24003825 

  Adónyilvántartási száma 15583556-2 04 

 

 

 

6./ A 7. PONTBAN MEGJELÖLT FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ AZ INTÉZMÉNY 

RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES 

ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON : 
 Helyrajzi szám Cím Megjegyzés 

 52 Békés, Rákóczi u.8.  

 793/2 Békés, Petıfi u.1.  

 2270  Békés, Petıfi u. 42.   

 2310  Békés, József A. u. 12.   

 5612 Békés, Jantyik u. 21-25.  

 5633 Békés, Kossuth u. 4.  

 6898 Békés, Szánthó A. u. 3.  

  Kamut, Petıfi u. 49.  



4. 

  Murony, Ady E. u. 5-7.  

 49 Tarhos, Kossuth u. 49-51.  

 

7./ AZ INTÉZMÉNY FELADATAI  

Feladat megnevezése TEÁOR száma 

Alapfokú oktatás és vizsgáztatás 

• általános iskolai napközis és tanulószobai ellátás 

• nyelvi-irodalmi-kommunkációs (Zsolnay) módszer alkalmazása  

• emelt szintő testnevelés és ének-zene oktatás 1-8. évfolyamon 

• emelt szintő nyelvoktatás 

• emelt szintő matematika oktatás 5-8. évfolyamon 

• iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon   

• képességkibontakoztató és integrált oktatás 

• cigány kisebbségi oktatás: nyelv és népismeret 

• sajátos nevelési igényő, különleges gondozásban részesülı 
tanulási, magatartási, pszichés zavarokkal küzdık, enyhe fokban 
fogyatékkal élı tanulók ellátása az autisták kivételével 

• képességkibontakoztatás: felzárkóztatás és tehetséggondozás  

• fejlesztı pedagógiai szolgáltatás  

• közremőködés a tankönyvellátásban  

 

 

 

 

8520 

 

 

 

 

 

 

8520 

Alapfokú mővészetoktatás 
Zenemővészeti ágban  

Elıképzı 
Fúvós tanszak: 

o Furulya 
o fuvola 
o klarinét 
o szaxofon 
o bariton 
o trombita 
o kürt 
o tuba 
o harsona 

Vonós tanszak 
o Hegedő 
o Cselló 

Ütı tanszak 
o ütı 

Zongora tanszak 
o zongora 

 

 

 

 

 

8520 

 

 



5. 

További oktatott tárgyak: 
� Szolfézs 

� Zeneirodalom-zenetörténet 

� Énekkar 

� Kamarazene 

� Zenekar (vonós, fúvós) 

� Korrepetíció  

Táncmővészeti ágban: Néptánc szakon oktatott tárgyak 

� Elıképzı 

� Népi játék 

� Néptánc 

� Folklórismeret-tánctörténet 

� Népi ének 

 

 

 

8520 

 

Közremőködés a kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatásokban 8520 

Felnıtt és egyéb oktatás 8559 

Könyvtári, levéltári tevékenység (iskolakönyvtár) 9101 

Sport és szabadidıs képzés (iskolai sportkör ) 8551 

Óvodai és általános iskolai étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés  

Közétkeztetés 

 

5629 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820 

Iskola-egészségügyi ellátás  8621 

8690 

Zene- és táncmővészeti tevékenység 9001 

   

 Az iskola tagozatos oktatást nem folytat. 
Sportlétesítményei útján közremőködik a települési sport feladatok 
megoldásában. 

     

8./ A VEZETİK JOGÁLLÁSA , KINEVEZÉSÉNEK RENDJE  

- Az intézmény vezetıje magasabb vezetı beosztású dolgozó, Békés Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete nevezi ki 5 tanévre szóló határozott 
idıre az intézményfenntartó társulást alkotó önkormányzatok képviselı-
testületei  véleményének kikérésével. 



6. 

- A tagintézmény vezetıje vezetı beosztású dolgozó, az intézmény vezetıje 
nevezi ki határozatlan idıre a tagintézmény székhelye szerinti település 
önkormányzata véleményének kikérésével. 

     

Békés, 2008. május 20. 

 

  

     

Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka Farkas Lászlóné 

polgármester jegyzı igazgató 

     

 

A Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-
testületei a közös fenntartású intézmény alapító okiratát határozataikban jóváhagyták, az 
abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként fogadták el. 

     

Jóváhagyó határozatok: 

 Békés Város Képviselı-testülete  XX/2008. (X.XX.) KT számú határozata 

 Tarhos Község Képviselı-testülete XX/2008. (X.XX.) KT számú határozata 

Kamut Község Képviselı-testülete XX/2008. (X.XX.) KT számú határozata 

Murony Község Képviselı-testülete XX/2008. (X.XX.) KT számú 
határozata 

  

 

 

  

  

  



Alapító okirat 
a 

Békési Kistérségi Óvoda 
számára 

 
 
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2008. július 1-jével a tagtelepülések 
képviselı-testületeinek döntése alapján közös fenntartású intézményt alapít az alábbiak 
szerint: 
 

1./ Az alapító (jogutódja):  
 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
 

2./ Az alapított intézmény 

a./ neve:  
 

Békési Kistérségi óvoda 

b./ székhelye:  
 

Központi Óvoda 5630 Békés, Baky u.  
 levelezési cím: 5630 Békés, Petıfi S. u. 4. 

c./ típusa:  
óvodai nevelést folytató nevelési-oktatási intézmény 

    szakágazat:   851020 
  alapvetı szakfeladat: 801115 
 

d./ törzsadatok 
  OM azonosító:  028047 

Törzsszáma:    347169 
    PIR szám :    347169000 
    KSH területi számjel:  0409760 
  Nyilvántartási szám:   006. 

e./ tagintézményei:      
           

Újvárosi Óvoda,   5630 Békés, Csabai u.30.          
Epreskerti Óvoda,   5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.      
Jantyik Óvoda,   5630 Békés, Jantyik u. 33.           
Hunyadi Óvoda,   5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.     
Integrált Óvoda,   5630 Békés, Ótemetı u. 2.         
Korona Óvoda,   5630 Békés, Korona u. 1.          
Teleky Óvoda,   5630 Békés, Teleky u. 26           
Végvári Óvoda,  5630 Békés, Nevelı u.1.          
Kamuti Óvoda  5673 Kamut, Petıfi u. 6. 
Muronyi Óvoda  5672 Murony,  Arany J. u. 3. 
Tarhosi Óvoda  5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.                     



f./ Mutatószámai: 

• férıhelyek száma: 776 

• felvehetı gyermekek száma: 875 

g./ Felvételi körzete:  
 

Az intézményfenntartó társulást alkotó települések közigazgatási területe. 

h./ nyitvatartási ideje:  
 

reggel 6,30-tól délután 17,30-ig 
 
 

3./ Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: 
 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
 

4./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 
 

Önálló jogi személy. Teljes jogkörő önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási 
alapot nem képezhet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

   Bankszámla száma: 11998707-04606873-00000000 
   Adónyilvántartási száma: 15347165 2 04 
 
5./ A 6. pontban megjelölt feladatok ellátásához az intézmény 
rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes önkormányzati 
törzsvagyon: 
 

Helyrajzi 
szám 

Utca, házszám 
 

Megjegyzés 

178 5630 Békés, 
Ótemetı u.2. 

 

2365 5630 Békés, 
Korona u. 1. 

 

824 5630 Békés, 
Teleki u. 26. 

 

3076 5630 Békés, 
Hunyadi tér 1/1. 

 

3422 5630 Békés, 
Csabai u. 30. 

 

3985 5630 Békés, Baky 
u. 4. 

 

5377 5630 Békés, 
Móricz Zs. U. 44. 

 

5607 Jantyik u. 33.  

6413/3 5630 Békés, 
Nevelı u. 1. 

 



816 5630 Békés,  
Petıfi u. 41. 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeummal 
közös használatban 

 5673 Kamut, 
Petıfi u. 6. 

 

 5672 Murony,  
Arany J. u. 3. 

 

 5641 Tarhos, 
Kossuth L. u. 52.       

 

 

6./ Az intézmény feladatai: 
 

Megnevezés TEÁOR 
száma 

Napköziotthonos óvodai nevelés, iskolai elıkészítés, 
fejlesztı, felzárkóztató nevelés 
• etnikai nevelés-oktatás 
• kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés-oktatás 
Integrált óvodai nevelés-oktatás 
• részképesség zavarral küzdı sajátos nevelési igényő 

gyermekek fejlesztése, nevelése, 
• enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd és egyéb 

fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek 
különleges gondozása az autista kivételével 

 
 

 
8510 

Óvodai étkeztetés 5629 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

8690 

Óvodaegészségügyi ellátás 8621 
8690 

 
Az integrált óvodai nevelésben részesülı gyermekek aránya csoportonként nem haladhatja 
meg a jogszabályban meghatározott csoportlétszám 25 %-át. 
Az óvoda tagozatos oktatást-nevelést nem folytat. 
 

7./ A vezetık jogállása, kinevezésének rendje 
- Az intézmény vezetıje magasabb vezetı beosztású dolgozó, Békés Város 

Önkormányzata Képviselı-testülete nevezi ki 5 tanévre szóló határozott idıre a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást alkotó önkormányzatok 
véleményének kikérésével. 

- A tagintézmény vezetıje vezetı beosztású dolgozó, az intézmény vezetıje nevezi 
ki határozatlan idıre a tagintézmény székhelye szerinti település önkormányzata 
véleményének kikérésével. 

 
Békés, 2008. május 20. 
 
 
 
  P.H.      P.H. 
 
 
 
Izsó Gábor       Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka         Bereczki Lászlóné 
polgármester                           jegyzı                   óvodavezetı 


