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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról már döntött képviselı-
testületünk, a személyi kérdésekben azonban erre most kerül sor. 

Békési Kistérségi Iskola 

A Békési Kistérségi Iskola 1 tanévre szóló igazgatói megbízása lejárt, az intézményvezetıi 
álláshelyet a Békési Iskolafenntartó Társulás meghirdette. A hirdetésre egy pályázat érkezett, 
Farkas Lászlóné, az iskola jelenlegi igazgatója adta be. Az Ügyrendi Bizottság a pályázatot a 
kiírásnak megfelelınek, törvényesnek találta. 

Az oktatási intézményekben a pályázati eljárást a közalkalmazotti törvény és végrehajtási 
rendeletein felül a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet is szabályozza. Ezek az alkalmazottak, az iskolahasználók és a kisebbségek számára is 
véleményalkotási jogot biztosítanak. A társulási megállapodás alapján ez a jog valamennyi 
intézményfenntartó önkormányzatot is megilleti. 

Az iskola kisebb közösségei (munkaközösségek, tagintézmények, szakszervezet, 
diákönkormányzat, szülıi munkaközösségek, iskolaszék stb.) véleményüket írásba foglalták, vagy 
véleményezési jogukról lemondtak: a nevelıtestület értekezletén a vélemények elhangzottak. Az 
iskola nevelıtestülete 2008. június 16-án titkos szavazáson a pályázó vezetıi programját 64 %-os 
többséggel támogatta, június 17-én az alkalmazotti közösség a pályázó személyével ugyancsak 
titkos szavazás formájában  62 %-ban egyetértett.  

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Farkas Lászlóné kinevezését támogatta. Az 
intézményfenntartó társulás önkormányzatainak képviselı-testületi a pályázó személyét 
megismerték, Tarhoson késıbb lesz a képviselı-testületi ülés, Hornok Sándor polgármester úr 
egyetértésükrıl biztosított. Kamut és Murony a pályázó kinevezésével egyetértett. 

Fentiek alapján Farkas Lászlóné kinevezésére teszünk javaslatot. 

A pályázót a Kulturális és Sport Bizottság június 24-i ülésén hallgatja meg. A pályázó a 
napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához írásban hozzájárult. 
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Békési Kistérségi Óvoda 

Békés Város Képviselı-testülete 171/2008. (IV. 30.) számú határozata 3. pontjában 
„javasolja a Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulásnak, hogy a jelenlegi óvodavezetı pályázat 
kiírása nélkül egy nevelési évre kapjon megbízást az intézmény élére.” Intézményátszervezés, új 
intézmény szervezése jogcímén erre a közalkalmazotti törvény lehetıséget ad. A társtelepülések 
önkormányzatai a javaslatot elfogadták, így Bereczki Lászlóné kinevezésére teszünk javaslatot. 
Bereczki Lászlóné írásban hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
fenntartói jogait gyakorló önkormányzat a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójává – a társult 
önkormányzatok egyetértésével – 2008. augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig szóló 5 tanévre 
Farkas Lászlónét nevezi ki. Garantált illetményét 290.000,-, magasabb vezetıi pótlékát 
60.000,- Ft-ban állapítja meg. 

2. Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
fenntartói jogait gyakorló önkormányzat a Békési Kistérségi Óvoda vezetıjévé – a társult 
önkormányzatok egyetértésével – az átszervezés idejére,  2008. augusztus 1-tıl 2009. július 
31-ig szóló 1 nevelési évre Bereczki Lászlónét bízza meg. Garantált illetményét 240.000,-, 
magasabb vezetıi pótlékát 60.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 
Határid ı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. június 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

Jogi ellenjegyzı 

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

Pénzügyi ellenjegyzı 


