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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A költségvetési törvény tervezete minden változatában az szerepel, hogy a sajátos nevelési igényő 
tanulókra akkor igényelhetünk normatívát, ha a fogyatékosság típusa szerepel az alapító okiratban, 
ezért szükséges a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása. A korábbiakban erre nem volt szükség, 
együttesen fogalmaztuk meg az ellátási kötelezettséget. 

Az alapító okirat felülvizsgálata során derült ki, hogy a Békési Iskolafenntartó Társulás kifejezés a 
korábbi alapító okiratból benne maradt a dokumentumban, ezt Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulásra kell javítanunk. 

Mindkét módosítás technikai jellegő, kérem elfogadásukat. 

A közoktatási törvény a közös igazgatású közoktatási intézményekre (ahol több intézménytípus 
mőködik együtt, mint nálunk: általános iskola, alapfokú mővészeti iskola, pedagógiai szakszolgálat) 
új szabályozásként írja elı, hogy a tagintézmények vezetıit az iskola tagintézményeinek azonos 
számú képviselıibıl álló Igazgatótanács határozott idıre nevezi ki, az iskolaigazgató esetében 
lefolytatott pályázati eljárás szerint. Emiatt az alapító okirat 8. pontjában a tagintézmény-vezetı 
kinevezésének rendjét a jogszabályhoz kell igazítanunk.  

Ez a jelenlegi kinevezett vezetıkre nézve azzal a következménnyel jár, hogy jelenlegi kinevezésük 
a tanév végéig szóló határozott idejőre módosul, és az iskolaigazgató által kiírt pályázaton nyerhetik 
el újra 5 tanévre. 

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
gesztor önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a társtelepülések egyetértésével az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 2.e.) és 3. pontjában a Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás 
megnevezést Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás megnevezésre javítja. 

2. Az alapító okirat 7. pontjában [intézményi feladatok] „a sajátos nevelési igényő, 
különleges gondozásban részesülı tanulási, magatartási, pszichés zavarokkal 
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küzdık, enyhe fokban fogyatékkal élı tanulók ellátása az autisták kivételével” 
francia bekezdést a „sajátos nevelési igényő, tanulási, magatartási, pszichés 
zavarokkal küzdık és enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd, hallás és egyéb 
fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozása az autista 
kivételével” francia bekezdésre módosítja. 

3. Az alapító okirat 8. pontja „A tagintézmény vezetıje vezetı beosztású dolgozó, az 
intézmény vezetıje nevezi ki határozatlan idıre a tagintézmény székhelye szerinti 
település önkormányzata véleményének kikérésével” francia bekezdés „A 
tagintézmény vezetıje vezetı beosztású dolgozó, az Igazgatótanács nevezi ki 5 év 
határozott idıre, a tagintézmény székhelye szerinti település önkormányzata 
véleményének kikérésével” szövegre módosul. 

 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. november 24. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

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


