BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE

BÉKÉS MEGYEI FŐJEGYZŐ

5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118

ELŐTERJESZTÉS
Békés Megye Képviselő-testülete
2011. szeptember 16-i ülésére
Tárgy: A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ (Békéscsaba), a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba), a Békés
Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Békéscsaba), a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés), a Békés Megyei Körös-menti
Szociális Centrum (Szarvas), a Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán
Kórháza (Gyula), a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény (Békés), a
Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény (Gyula), a Békés Megyei
Hunyadi János Közoktatási Intézmény (Mezőkovácsháza), a Békés Megyei Jókai
Színház (Békéscsaba), a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (Békéscsaba), a Békés
Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba) és a Békés Megyei Levéltár (Gyula)
alapító okirata módosításának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2010. évi CLIII. törvény módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
121. § (1) bekezdésének 29. a)-b) pontjait. A változásoknak megfelelően szükséges az érintett
intézmények alapító okiratában a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátására
vonatkozó feladatok megnevezésének módosítása.
Békés Megye Képviselő-testülete a 39/2011. (III. 18.) KT. sz. és a 90/2011. (V. 13.) KT. sz.
határozataival döntött a támogató feladatok átrendezéséről. A változások átvezetése, valamint
a korábbi határozatokban megfogalmazott, az intézmények számára a fenntartó által
kötelezően elrendelt feladatok pontosítása, a vagyonhasználat aktualizálása szükségessé teszi
az érintett intézmények alapító okiratainak módosítását.
Jelenleg a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) és a
Munkácsy Mihály Múzeum egy irányítás alatt, egy vezetővel működik, azonban a vezetőség
külön épületben, a múzeumtól elkülönülten helyezkedik el. Az ingatlanok racionális
kihasználtsága, az operatív ügyintézés gyors és hatékony megvalósítása, valamint a működési
költségek csökkentése indokolttá teszi az Igazgatóság székhelymódosítását. Az Igazgatóság a
békéscsabai ingatlan-nyilvántartásba 15/A/1. hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba,
Széchényi u. 7. fsz. 1. szám alatti ingatlanba történő átköltözése, székhelymódosítása ezen
célok megvalósítását szolgálja.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett
intézmények alapító okiratait a határozati javaslat szerint módosítsa.
A változásokkal érintett szövegrészek a kiegészítések tekintetében vastag betűvel, a törölt
részek tekintetében vastag áthúzott betűkkel kerültek jelölésre.

Határozati javaslat:
Békés Megye Képviselő-testülete
I.
Békés Megye Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának a békéscsabai ingatlannyilvántartásba 15/A/1. hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba, Széchényi u. 7. fsz.
1. szám alatti ingatlanba történő átköltözésével megvalósuló székhelymódosítását. A
békéscsabai ingatlan-nyilvántartásba 32. hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba,
Gyulai út 1. szám alatti ingatlan 2011. október 1. napjával a BMKT Ellátó és Szolgáltató
Szervezet kezelésébe kerül.
2. a székhelymódosításhoz szükséges átalakítások fedezetét a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága 2011. évi költségvetése biztosítja.
Felelős:

Határidő:

Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Dr. Szatmári Imre igazgató
Andó Ágnes igazgató

2011. december 1. az átköltözésre

II. 1. A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
(Békéscsaba) 93/2007.(IV. 13.) KT. sz. határozatával elfogadott, majd a 124/2007.(V. 4.) KT.
sz., a 207/2007. (VI. 27.) KT. sz., a 344/2007. (XII. 14.) KT. sz., a 28/2008. (II. 8.) KT. sz., a
230/2008. (VI. 27.) KT. sz., 298/2008. (IX. 12.) KT. sz., a 149/2009. (V. 22.) KT. sz., a
289/209. (X. 9.) KT. sz., a 321/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 368/2009. (XII. 18.) KT. sz., a
43/2010. (II. 19.) KT. sz. a 97/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 116/2010. (V. 28.) KT. sz., a
162/2010. (VI. 25.) KT. sz. és a 301/2010. (XI. 19.) KT. sz. határozataival módosított alapító
okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 7. pontja
szerint a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ feladata az intézmény békéscsabai székhelyén a Békés Megyei Jókai Színház
mosási feladatainak ellátása.
12. Telephelyei, címei:
(törölve)
5630 Békés, Szántó Albert u. 10.
5900 Orosháza, Kossuth tér 1.
5700 Gyula, Kossuth u. 15.
12. Telephelyei, címei:
(kiegészül)
5900 Orosháza, Székács József u. 15.
5630 Békés, Szarvasi út 42.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
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Telephelyek:
(törölve)
5510 Dévaványa, Mátyás u. 1.
hrsz.: 703, 14.611 m2,
(A Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel közös használatban)
5630 Békés, Szántó Albert u. 10. (bérlemény) hrsz.: 6880/1, 120m2
(Farkas Gyula Közoktatási Intézmény működtetésében)
5900 Orosháza, Kossuth tér 1. (bérlemény)
hrsz.: 1183 22 m2
Az ingatlan Orosháza Város Önkormányzatának tulajdona. A Harruckern János
Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
5700 Gyula, Kossuth u. 15.
hrsz: 2637/1 13640 m2
5700 Gyula, Kossuth u. 15.
hrsz: 2637/2 90 m2
(A Magyar állam tulajdonában, Békés Megyei Önkormányzat az ingyenes
használatában)
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Telephelyek:
(kiegészül)
5510 Dévaványa, Mátyás u. 1.
hrsz.: 703,
14.611 m2,
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
5900 Orosháza, Székács József u. 15.
hrsz.: 3882 17,3 m2
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
Békés, Szarvasi út 42.
hrsz.: 3902/3
55 m2
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

III.1. A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba) 208/2007.(VI. 27.) KT. sz.
határozatával elfogadott, majd a 270/2007. (X. 5.) KT. sz., a 36/2008. (II. 08.) KT. sz., a
124/2008. (V. 08.) KT. sz., a 185/2008. (VI. 06.) KT. sz., a 233/2008. (VI. 27.) KT. sz., a
429/2008. (XII. 12.) KT. sz., a 152/2009. (V. 22.) KT. sz., a 193/2009. (VII. 03.) KT. sz., a
283/2009. (X. 9.) KT. sz., a 369/2009. (XII. 18.) KT. sz., a 37/2010. (II. 19.) KT. sz., a
91/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 165/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 295/2010. (XI. 19.) KT. sz., a
14/2011. (II. 11.) KT. sz., a 93/2011. (V. 13.) KT. sz. és a 104/2011. (V. 31.) KT. sz.
határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők
szerint:
5. 1. Alaptevékenységek:
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 6. pontja
szerint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár feladata a Pándy Kálmán Megyei Kórház
szakkönyvtári feladatainak ellátása.

3

Békés Megye Képviselő-testülete 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának VIII. pontja
szerint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár feladata a Békés Megye Múzeumok
Igazgatósága szakkönyvtári feladatainak ellátása.
13. Telephelyei, címei:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Lencsési u. 24.
5630 Békés, Verseny u. 3.
13. Telephelyei, címei:
(kiegészül)
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Székhely:
(törölve)

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. (hrsz.: 3917, alapterület: 2518 m2)
Telephelyek:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Lencsési u. 24., (hrsz.: 1772/1/A/63, alapterület: 34 m2)
Az ingatlan a Békés Megyei Önkormányzat tulajdona.
5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (hrsz.: 4290, alapterület: 57 m2)
A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórházával közös használatban.
5630 Békés, Verseny u. 3. (hrsz.: 3905/2, alapterület: 322 m2)
A Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezettel közös
használatban.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Székhely:
(kiegészül)

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. (hrsz.: 3917, alapterület: 2496 m2)
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közös használatban.
Telephelyek:
(kiegészül)

5600 Békéscsaba, Fábry u. 58., (hrsz.: 9858/1.) terület 10875 m2
A Békés Megyei Jókai Színházzal és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával közös
használatban.
(kiegészül)
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:

Gyula, Semmelweis u. 1.

57 m2)

hrsz.: 4290

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.
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IV.1. A Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Békéscsaba) 286/2006. (XII. 8.) KT.
sz. határozatával fogadta el, majd a 38/2008. (II. 08.) KT. sz., a 186/2008.(VI. 06.) KT. sz., a 147/2009. (V. 22.)
KT. sz., a 199/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 287/2009. (X. 9.) KT. sz., a 319/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 367/2009.
(XII. 18.) KT. sz., a 41/2010. (II. 19.) KT. sz., a 95/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 299/2010. (XI. 19.) KT. sz., a
95/2011. (V. 13.) KT. sz. és a 105/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011. október
1-i hatállyal módosítja a következők szerint:

5. 1. A Szervezet alaptevékenységei szakfeladat rend szerinti besorolása:
(törölve)
494100 Közúti áruszállítás
494200 Költöztetés
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 3. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény,
- a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága,
- a Békés Megyei Jókai Színház,
- a Békés Megyei Napsugár Bábszínház,
- a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
- a Békés Megyei Levéltár
könyvelési, adminisztrációs feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának I. B.) pontja
szerint 2010. január 1-től a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató
Szervezet feladata a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény könyvelési,
adminisztrációs feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 3. és 6.4.
pontjai szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet
feladata az intézmény székhelyén és telephelyein túl a
- Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága,
- Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
- Békés Megyei Jókai Színház békéscsabai székhelyének és telephelyeinek,
- Békés Megyei Napsugár Bábszínház
takarítási/takarítás-szervezési feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 68/2010. (IV. 30.) KT. sz. határozatának 2. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata az
informatikai tudásbázis működtetése, karbantartása, fejlesztése.
Békés Megye Képviselő-testülete 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatának 1. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata az
őrzés-védés feladatok összintézményi megszervezése, valamint a feladatok ellátása során
kapcsolattartó és koordinatív szintű szerep betöltése.
Békés Megye Képviselő-testülete 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatának 2. pontjával
módosított 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának V. pontja szerint a Békés Megye
Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal feladatellátását szolgáló gépjárművek üzemeltetése.
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Békés Megye Képviselő-testülete 90/2011. (V. 13.) KT. sz. határozatának I. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata az
irattározási feladatok ellátása a Békés, Verseny u. 3. szám alatti telephelyén.
12. Telephelyei, címei
(törölve)
5742 Elek, Szt. István u. 3.
5712 Szabadkígyós, Kastély
5700 Gyula, Kossuth u. 15.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

V.1. A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés) 346/2007. (XII.
14.) KT. számú határozatával elfogadott, majd a 29/2008. (II. 08.) KT. sz., a 231/2008. (VI.
27.) KT. sz., a 150/2009. (V. 22.) KT. sz., a 192/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 282/2009. (X. 9.)
KT. sz., a 318/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 36/2010. (II. 19.) KT. sz., a 90/2010. (IV. 30.) KT. sz.,
a 294/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 106/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító
okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 4. pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum feladata a Békés
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, valamint a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ dévaványai telephelyének
főzési feladatainak ellátása. Továbbá az intézmény okányi telephelye ellátja a vésztői
telephelyének főzési feladatait.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 4.2. pont A)
alpontja szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum három
telephelyén, Békésen és Dévaványán látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény békési és dévaványai telephelyeinek, a Békés Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ dévaványai, valamint a Pándy Kálmán Megyei Kórház
szeghalmi telephelyének élelmezési feladatait látja el.
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 5. I. pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum feladata a Békés
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, valamint a határozat 5. II. pontja szerint
a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
dévaványai telephelye takarítási feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.3. pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum feladata az
intézmény székhelyén és telephelyein túl a
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Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési székhelyének és
telephelyeinek, dévaványai telephelyeinek,
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének,
- a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ dévaványai telephelyének,
- a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének
takarítási feladatainak ellátása.
-

Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 7. pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum feladata az
intézmény békési telephelyén a Békés Megyei Tisza Kálm-án Közoktatási Intézmény
békési és tarhosi telephelyeinek mosodai feladatainak ellátása.
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
5510 Dévaványa, Fürst u. 3. hrsz.: 2876, 484 m2
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(kiegészül)

5510 Dévaványa, Nyíl u. 3. hrsz.: 2876, 484 m2
(kiegészül)
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:
Dévaványa, Mátyás u. 1.
hrsz.: 703
Békés, Hőzső u. 39.
hrsz.: 6589/1

Békés, Szánthó A. u.10.
Dévaványa, Mezőtúri út. 2.
Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9.

hrsz.: 6880/1
hrsz.: 897/6
hrsz.: 529/1

325 m2
254 m2

422 m2
40,6 m2
263,09 m2

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

2. A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés) 346/2007. (XII. 14.)
KT. számú határozatával elfogadott, majd a 29/2008. (II. 08.) KT. sz., a 231/2008. (VI. 27.)
KT. sz., a 150/2009. (V. 22.) KT. sz., a 192/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 282/2009. (X. 9.) KT.
sz., a 318/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 36/2010. (II. 19.) KT. sz., a 90/2010. (IV. 30.) KT. sz., a
294/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 106/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító
okiratát 2011. november 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
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5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
Támogató feladatok:
(törölve)
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 4.2. A) pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum három telephelyén,
Békésen és Dévaványán látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az intézmény
saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény békési és dévaványai telephelyeinek, a Békés Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ dévaványai, valamint a Pándy Kálmán Megyei Kórház
szeghalmi telephelyének élelmezési feladatait látja el.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.3. pontja
szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum feladata az
intézmény székhelyén és telephelyein túl a
- Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési székhelyének és
telephelyeinek, dévaványai telephelyeinek,
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének,
- a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ dévaványai telephelyének,
- a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének takarítási
feladatainak ellátása.
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 4.2. pont A)
alpontja szerint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum három
telephelyén, Békésen, Dévaványán és Gyomaendrődön látja el a főzési feladatot. Az
élelmezési centrum - az intézmény saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési, dévaványai és gyomaendrődi
telephelyeinek, a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai,
valamint a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének élelmezési feladatait
látja el.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.3. pontja
szerint A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum ellátja az
intézmény székhelyén és telephelyein túl a
- Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési székhelyének és
telephelyeinek, dévaványai telephelyeinek, valamint a gyomaendrődi
telephelyeinek,
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének
- a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai
telephelyének
- a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének
takarítási feladatait.
14. Telephelyei, címei:
(kiegészül)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 222.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 63.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
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15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:
(kiegészül)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

hrsz.: 1602

543,28 m²

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

VI.1. A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (Szarvas) 345/2007. (XII. 14.) KT.
számú határozatával elfogadott, majd a 30/2008. (II. 08.) KT. sz., a 232/2008. (VI. 27.) KT.
sz., a 302/2008.(IX. 12.) KT. sz., a 151/2009. (V. 22.) KT. sz., a 191/2009. (VII. 03.) KT. sz.,
a 281/2009. (X. 9.) KT. sz., a 35/2010. (II. 19.) KT. sz., a 89/2010. (IV. 30.) KT. sz., a
293/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 107/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító
okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei:
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 4. pontja
szerint a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum a szarvasi székhelyén működő
konyhája ellátja a nagyszénási telephely főzési feladatait is.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 4.2. pont B)
alpontja szerint a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum két telephelyén,
Szarvason és Mezőkovácsházán látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az
intézmény saját székhelyén és telephelyein túl - a Békés Megyei Hunyadi János
Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi székhelyének és telephelyének, valamint
magyarbánhegyesi telephelyének, a Pándy Kálmán Megyei Kórház mezőhegyesi
telephelyének, a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény mezőhegyesi,
valamint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény orosházi telephelyeinek
élelmezési feladatait látja el.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.2. pontja
szerint a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum ellátja az intézmény székhelyén
és telephelyein túl a
- Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi
székhelyének és telephelyeinek, magyarbánhegyesi telephelyeinek,
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház mezőhegyesi telephelyének,
- a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény mezőhegyesi
telephelyeinek,
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény orosházi telephelyeinek
takarítási feladatait.
12. Telephelyei, címei:
(kiegészül)
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
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13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
(kiegészül)
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:

Orosháza, Kossuth tér 1.
Mezőhegyes, Szt. György tér 4-5.

hrsz.: 1183
hrsz.: 707

Mezőkovácsháza, Sármezey Endre u. 63. hrsz.: 1469

Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 23.

633 m²
566 m2

405 m2

hrsz.: 968
hrsz.: 728

271 m2
514 m²

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

VII.1. A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza (Gyula) 182/ 2003 (X.
10.) KT. számú határozatával elfogadott, majd a 171/2004 (IX. 10) KT sz., a 108/2005 (IV. 8)
KT sz., a 123/2007. (V. 04.) KT sz., a 209/2007. (VI. 27) KT sz., a 31/2008. (II. 08.) KT sz., a
122/2008. (V. 08.) KT. sz., a 184/2008. (VI. 06.) KT. sz., 300/2008. (IX. 12.) KT. sz., a
148/2009. (V. 22.) KT. sz., a 288/2009. (X. 9.) KT. sz., a 320/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 42/2010.
(II. 19.) KT. sz., a 96/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 300/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 108/2011. (V.
31.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a
következők szerint:
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
(törölve)
562917 Munkahelyi étkeztetés
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 5. II. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza feladata a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ békéscsabai
székhelye takarítási feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.1. pontja
szerint a Pándy Kálmán Megyei Kórház ellátja az intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek takarítása mellett a
- Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek, továbbá szabadkígyósi, és eleki telephelyeinek,
- a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai
székhelyének,
- a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének
takarítási feladatait.
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Békés Megye Képviselő-testülete 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának III. pontja
szerint a Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza feladata a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ dévaványai
telephelyén, valamint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
dévaványai telephelyén működő mosoda feladatainak ellátása.
12. Telephelyei, címei:
(törölve)
3755 Bükkszentkereszt, Bükk u.26.
5742 Elek, Szt. István u. 3.
5712 Szabadkígyós, Kastély
5700 Gyula, Szőnyi köz 12/12.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
Sarkad, külterület HRSZ.: 0815 terület: 41568 m2
5700 Gyula, Szentháromság u. 14/b. HRSZ.: 3640/4 terület: 3 ha 4686 m2
A Harruckern János Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
3755 Bükkszentkereszt, Bükk u. 26. HRSZ.: 1125 terület: 241m2
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(kiegészül)
5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 7. HRSZ.: 4432/A/1-A/36 (az A/2 és az A/19 kivételével) terület:
1451m2 , 9514/10000 tul.h.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

2. A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza (Gyula) 182/ 2003 (X. 10.)
KT. számú határozatával elfogadott, majd a 171/2004 (IX. 10) KT sz., a 108/2005 (IV. 8) KT
sz., a 123/2007. (V. 04.) KT sz., a 209/2007. (VI. 27) KT sz., a 31/2008. (II. 08.) KT sz., a
122/2008. (V. 08.) KT. sz., a 184/2008. (VI. 06.) KT. sz., 300/2008. (IX. 12.) KT. sz., a
148/2009. (V. 22.) KT. sz., a 288/2009. (X. 9.) KT. sz., a 320/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 42/2010.
(II. 19.) KT. sz., a 96/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 300/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 108/2011. (V.
31.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011. november 1-i hatállyal módosítja
a következők szerint:
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
Támogató feladatok:
(törölve)
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.1. pontja
szerint a Pándy Kálmán Megyei Kórház ellátja az intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek takarítása mellett a
- Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek, továbbá szabadkígyósi, és eleki telephelyeinek,
- a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai
székhelyének,
- a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének
takarítási feladatait.
5. 1. Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai:
Támogató feladatok:
(kiegészül)
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Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 6.1. pontja
szerint a Pándy Kálmán Megyei Kórház ellátja az intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek takarítása mellett a
- Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai székhelyének és
telephelyeinek, továbbá szabadkígyósi, eleki és kétegyházi telephelyeinek,
- a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai
székhelyének,
- a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének
takarítási feladatait.
12. Telephelyei, címei:
(kiegészül)
5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

VIII.1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény (Békés) 150/2007. (VI. 1.) KT.
számú határozatával elfogadott, majd a 204/2007. (VI. 27.) KT. sz., a 27/2008. (II. 08.) KT.
sz., a 121/2008. (V. 08.) KT. sz., a 227/2008. (VI. 27.) KT. sz., a 424/2008. (XII. 12.) KT. sz.
határozattal módosított 299/2008. (IX. 12.) KT. sz., a 16/2009. (II. 13.) KT. sz., a 83/2009.
(III. 27.) KT. sz., a 188/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 278/2009. (X. 9.) KT. sz., a 32/2010. (II.
19.) KT. sz., a 86/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 164/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 290/2010. (XI. 19.)
KT. sz. és a 110/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011.
október 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Alaptevékenysége:
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), külön szervezett csoportokban
- SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), külön szervezett csoportokban
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam),
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), külön szervezett csoportokban
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
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oktatása (5-8. évfolyam),
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), külön szervezett csoportokban
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam):
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), közösen szervezett csoportban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), közösen szervezett csoportban
- SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), közösen szervezett csoportban
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam):
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), közösen szervezett csoportban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), közösen szervezett csoportban
- SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), közösen szervezett csoportban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam):
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
közösen szervezett csoportban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai),
külön szervezett csoportokban
közösen szervezett csoportban
- SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), közösen szervezett csoportban
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
közösen szervezett csoportban
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-

-

SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okai), külön szervezett csoportokban,
közösen szervezett csoportban
SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), közösen szervezett csoportban

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(törölve)
- SNI (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos), külön szervezett csoportokban
közösen szervezett csoportban
- SNI (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okai),
külön szervezett
csoportokban közösen szervezett csoportban
- SNI (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus
okai), közösen szervezett csoportban
5. 1. Alaptevékenysége:
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam),
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön szervezett csoportokban
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam),
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön szervezett csoportokban
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), közösen szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam):
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(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), közösen szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön és közösen szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön és közösen szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(kiegészül)
- SNI (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd), külön és közösen szervezett csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők), közösen szervezett csoportokban
(kiegészül)
562917 Munkahelyi étkeztetés (2011. október 31-ig)
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 5. II. pontja
szerint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény feladata a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ dévaványai, békési,
tarhosi telephelyei karbantartási feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 5.3. pontja
szerint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény – az intézmény saját
székhelyén és telephelyein túl – ellátja:
- a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési
székhelyének, valamint dévaványai, füzesgyarmati, okányi, vésztői
telephelyeinek,
- a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum szarvasi székhelyének, és
nagyszénási telephelyeinek
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház szeghalmi telephelyének,
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a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ dévaványai
telephelyének, valamint békési és tarhosi telephelyeinek,
- a BMKT Ellátó és Szolgáltató Szervezet békési telephelyének,
- a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága vésztő-mágori és biharugrai
telephelyének
karbantartási feladatait.
Továbbá a 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 5.1. pontja szerint a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény feladatellátása kiterjed a Békés Megyei
Harruckern János Közoktatási Intézmény feladatkörébe tartozó telephelyekre olyan
vonatkozásban, hogy ha a feladatellátásra kijelölt Békés Megyei Harruckern János
Közoktatási Intézmény nem rendelkezik megfelelő kapacitással, illetve szakértelemmel
az elvégzendő karbantartási feladat tekintetében.
-

Békés Megye Képviselő-testülete 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatának 2. pontjával
módosított 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának V. pontja szerint a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ellátja az alábbi intézmények szállítási feladatait:
- Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum,
- Békés Megyei Jókai Színház,
- Békés Megyei Napsugár Bábszínház,
- Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága,
- Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
- Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ,
- Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet.
Amennyiben a Békés Megye Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény nem rendelkezik
megfelelő gépjárművel, illetve kapacitással az adott szállítási feladat ellátására, de a
Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény igen, abban az esetben
kötelesek egymás feladatait ellátni.
Békés Megye Képviselő-testülete .../2011. (IX. 16.) KT. sz. határozatában tudomásul
vette, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi
telephelyén a főzési feladatokat a 2011. szeptember 1. október 31. közötti időszakra
vonatkozóan a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény látja el a
gyomaendrődi főzőkonyha működtetésével.
13. Telephelyei, címei:
(törölve)
5742 Elek, Szt. István u. 3.
5712 Szabadkígyós, Kastély
5700 Gyula, Kossuth u. 15.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)

Békés, Vásárszél u. 6. hrsz.: 3924

4.977 m2

Békés, Szarvasi út 42. (bérelt garázs tanműhelynek) hrsz.: 3902/3
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Telephelyek:
(kiegészül)
Békés, Szarvasi út 42.
hrsz.: 3902/3

5.877 m2

(kiegészül)
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:

Békés, Farkas Gyula u. 2.

hrsz.: 6532/4
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534 m2

300 m2

Okány, Kastélykert u. 4.
Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.
Vésztő, Várkonyi u. 67.
Vésztő, Kossuth u. 192.
Dévaványa, Széchenyi u. 25.
Nagyszénás, Táncsics u. 3.
Mezőkovácsháza, Tanya 36.

143 m2
150 m2
22 m2
43 m2
210 m2
173 m2

hrsz.: 328
hrsz.: 510
hrsz.: 1525
hrsz.: 2051
hrsz.: 2909.
hrsz.: 2063
270 m2

hrsz.: 0102

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

2. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény (Békés) 150/2007. (VI. 1.) KT.
számú határozatával elfogadott, majd a 204/2007. (VI. 27.) KT. sz., a 27/2008. (II. 08.) KT.
sz., a 121/2008. (V. 08.) KT. sz., a 227/2008. (VI. 27.) KT. sz., a 424/2008. (XII. 12.) KT. sz.
határozattal módosított 299/2008. (IX. 12.) KT. sz., a 16/2009. (II. 13.) KT. sz., a 83/2009.
(III. 27.) KT. sz., a 188/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 278/2009. (X. 9.) KT. sz., a 32/2010. (II.
19.) KT. sz., a 86/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 164/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 290/2010. (XI. 19.)
KT. sz. és a 110/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011.
november 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Alaptevékenysége:
(törölve)
562917 Munkahelyi étkeztetés (2011. október 31-ig)
Támogató feladatok:
(törölve)

Békés Megye Képviselő-testülete .../2011. (IX. 16.) KT. sz. határozatában tudomásul
vette, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi
telephelyén a főzési feladatokat a 2011. szeptember 1. október 31. közötti időszakra
vonatkozóan a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény látja el a
gyomaendrődi főzőkonyha működtetésével.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

IX.1. A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény (Gyula) 151/2007. (VI. 1.)
KT. számú határozatával elfogadott, majd a 205/2007. (VI. 27.) KT. sz., a 352/2007. (XII.
14.) KT. sz., a 26/2008. (II. 08.) KT. sz., a 123/2008. (V. 08.) KT. sz., a 228/2008. (VI. 27.)
KT. sz., a 425/2008. (XII. 12.) KT. sz. határozattal módosított 301/2008. (IX. 12.) KT. sz., a
17/2009. (II. 13.) KT. sz., 84/2009. (III. 27.) KT. sz., a 157/2009. (V. 22.) KT. sz., a
189/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 241/2009. (IX. 10.) KT. sz., a 279/2009. (X. 9.) KT. sz., a
317/2009. (XI. 13.) KT. sz., a 33/2010. (II. 19.) KT. sz., a 87/2010. (IV. 30.) KT. sz., a
163/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 291/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 111/2011. (V. 31.) KT. sz.
határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők
szerint:
5. 1. Alaptevékenysége:
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853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam):
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (nem organikus), külön szervezett csoportokban
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam):
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (organikus”a”), külön szervezett csoportokban
- SNI (nem organikus „b”), külön szervezett csoportokban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam):
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók integrált szakiskolai oktatása
- SNI (organikus”a”), külön szervezett csoportokban
- SNI (nem organikus”b”), külön szervezett csoportokban
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók integrált szakiskolai oktatása
- SNI (organikus ”a”), külön szervezett csoportokban
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (organikus”a”), külön szervezett csoportokban
- SNI (nem organikus „b”), külön szervezett csoportokban
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
(törölve)
- SNI (organikus „a”) külön szervezett csoportokban
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam):
(törölve)
- - SNI (organikus ”a” ), külön szervezett csoportokban
5. 1. Alaptevékenysége:
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
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853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), integrált csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), integráltan és külön szervezett
csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű, szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon:
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), integrált és külön szervezett csoportokban
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”) integrált csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön szervezett csoportokban
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam):
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön szervezett csoportokban
(kiegészül)
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 5. II. pontja
szerint a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény feladata a Békés
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Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ békéscsabai
székhelye karbantartási feladatainak ellátása.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 3. és 5.2.
pontjai szerint a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény – az
intézmény saját székhelyén és telephelyein túl – ellátja
- a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete
üzemeltetésében lévő békéscsabai ingatlanok,
- a Békés Megyei Jókai Színház, a Békés Megyei Napsugár Bábszínház, a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár intézmények békéscsabai székhelyeinek, illetve
telephelyeinek,
- a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi
székhelyének, mezőkovácsházi és magyarbánhegyesi telephelyeinek,
- a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum magyarbánhegyesi,
mezőkovácsházi telephelyeinek,
- a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai
székhelyének, gyulai, eleki és magyarbánhegyesi telephelyeinek,
- a Békés Megyei Levéltár gyulai székhelyének,
- a Pándy Kálmán Megyei Kórház gyulai székhelyének és telephelyeinek, és
mezőhegyesi telephelyének
karbantartási feladatait.
Továbbá a 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 5.1. pontja szerint a Békés Megyei
Harruckern János Közoktatási Intézmény feladatellátása kiterjed a Békés Megyei Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény feladatkörébe tartozó telephelyekre olyan
vonatkozásban, hogy ha a feladatellátásra kijelölt Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény nem rendelkezik megfelelő kapacitással, illetve szakértelemmel
az elvégzendő karbantartási feladat tekintetében.
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozat 4.2 pont C) alpontja
szerint a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai és kétegyházi
telephelyein látja el a főzési feladatot. Az élelmezési centrum - az intézmény gyulai
székhelyén és telephelyein, valamint az eleki, kétegyházi és szabadkígyósi telephelyein
túl - a Pándy Kálmán Megyei Kórház gyulai székhelye és telephelyei, a Békés Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Központ békéscsabai székhelye élelmezési feladatait látja
el.
Békés Megye Képviselő-testülete 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatának 2. pontjával
módosított 309/2009. (XI. 13.) KT. sz. határozatának V. pontja szerint a Békés Megyei
Harruckern János Közoktatási Intézmény feladata az alábbi intézmények szállítási
feladatainak ellátása:
- Békés Megyei Levéltár
- Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény,
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum,
- Pándy Kálmán Megyei Kórház.
Amennyiben a Békés Megye Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény nem rendelkezik
megfelelő gépjárművel, illetve kapacitással az adott szállítási feladat ellátására, de a
Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény igen, abban az esetben
kötelesek egymás feladatait ellátni.
13. Telephelyei, címei:
(törölve)
5742 Elek, Szt. István u. 3.
5712 Szabadkígyós, Kastély
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5700 Gyula, Kossuth u. 15.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
5700 Gyula, Szent István u. 38., hrsz. 3125, 18.391 m2, ebből oktatási célú 6.853 m2
Elek, Szt. István u. 30/A
hrsz. 301/2
2.463 m²
Békéscsaba, ATI gyakorló tanpálya
hrsz. 2608/2
27.732 m²
Gyula, Szabadkai utca sportpálya és épület
hrsz. 3624/6
9.803 m²
Gyula, Szentháromság u. 14. Pándy közös haszn.
hrsz. 3640/4
34.686 m²
Gyula, Szőnyi köz 12/12. (tulajdoni hányad: 1/8)
hrsz. 8502/1/A/6
75 m²
Gyula, Törökzugi sor 2. 4/13. (tul. hányad: 35/1000)
hrsz. 5161/24/A/28
59 m²
Szabadkígyós, Áchim u. 5/A és 5/B
hrsz. 386/5
1.583 m²
Szabadkígyós, Áchim u. 6/A és 6/B
hrsz. 386/9
1.747 m²
Szabadkígyós, Áchim u. 7/A
hrsz. 386/6
1.609 m²
Szabadkígyós, Áchim u. 7/A
hrsz. 386/6/A/2
(74 m²)
Gyula, Semmelweis u. 1.
hrsz. 4290
A Pándy Kálmán Megyei Kórházzal közös használatban
Sály, Fenyvesalja u. 9.
hrsz: 658
1.439 m2
Elek, Szt. István u. 3.
hrsz. 18/2
554 m²
Az ingatlan Elek Város Önkormányzatának tulajdonát képezi
Szabadkígyós, Kastély
hrsz. 384
248.424 m²
ebből oktatási célú
1.203 m²
Az ingatlan a Magyar Állam tulajdona
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(kiegészül)
5700 Gyula, Szent István út 38., hrsz. 3125, 18.391 m2, ebből oktatási célú 6.853 m2
Gyula, Szabadkai utca sportpálya és épület
hrsz. 3624/6
9.803 m²
Az ingatlan Gyula Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
(kiegészül)
Támogató feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok:
Békéscsaba, Degré u. 59.
hrsz.: 1512/2,

980 m2

2562 m2
566 m2
1596 m2

Gyula, Semmelweis u 1.
hrsz.: 4290
Mezőhegyes, Szt. György tér 4-5. hrsz.: 707
Gyula, Sitka 1.
hrsz.: 0922/2
Szarvas, Rákóczi u. 23-25.

Nagyszénás, Táncsics u. 3.
Magyarbánhegyes, Tanya 37.
Mezőkovácsháza, Tanya 36.

279 m2

hrsz.: 4885

95 m2
150 m2

hrsz.: 2063
hrsz.: 026/6
192 m2

hrsz.: 0102

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

X.1. A Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény (Mezőkovácsháza) 152/2007.
(VI. 1.) KT. számú határozatával elfogadott, majd a 203/2007. (VI. 27.) KT. sz., a 269/2007.
(X. 5.) KT. sz., a 25/2008. (II. 08.) KT. sz., a 226/2008. (VI. 27.) KT. sz., a 426/2008. (XII.
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12.) KT. sz. határozattal módosított 306/2008. (IX. 12.) KT. sz., a 18/2009. (II. 13.) KT. sz., a
85/2009. (III. 27.) KT. sz., a 158/2009. (V. 22.) KT. sz., a 190/2009. (VII. 03.) KT. sz., a
280/2009. (X. 9.) KT. sz., a 34/2010. (II. 19.) KT. sz., a 88/2010. (IV. 30.) KT. sz., a
292/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 112/2011. (V. 31.) KT. sz. határozataival módosított alapító
okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők szerint:
5. 1. Alaptevékenysége:
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam) integráltan
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- SNI (organikus „a”), integrált csoportokban
- SNI (nem organikus „b”), integrált csoportokban
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
(törölve)
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése, fejlesztése
- - SNI (organikus „a”), integrált csoportokban
- SNI (nem organikus), integrált csoportokban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók integrált szakiskolai oktatása
- SNI (organikus „a”) külön csoportokban és integráltan
- SNI (nem organikus „b”) külön csoportokban és integráltan
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók integrált szakiskolai oktatása
- SNI (organikus „a”), külön szervett csoportokban és integráltan
- SNI (nem organikus „b”), külön szervezett csoportokban és integráltan
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók integrált szakiskolai oktatása
- SNI (organikus „a”), külön szervett csoportokban és integráltan
- SNI (nem organikus „b”), külön szervezett csoportokban és integráltan
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
(törölve)
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók alapfokú oktatása
- SNI (organikus), külön szervezet csoportokban SNI (nem organikus), külön
szervezett csoportokban
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
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(törölve)
-

pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók alapfokú oktatása
SNI (organikus), külön szervezet csoportokban és integráltan
SNI (nem organikus), külön szervezett csoportokban és integráltan

5. 1. Alaptevékenysége:
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam) integráltan
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), integrált csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), integrált csoportokban
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön csoportokban és integráltan
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön csoportokban és integráltan
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön csoportokban és integráltan
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön csoportokban és integráltan
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-

SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
(kiegészül)
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdők, „a”), külön csoportokban és integráltan
- SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdők, „b”), integrált csoportokban
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozatának 3. pontja
szerint a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény feladata a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum és a Körös-menti Szociális Centrum
könyvelési feladatainak ellátása.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
5900 Orosháza, Kossuth tér 1.
hrsz.: 1183
94 m2
A Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(kiegészül)
5900 Orosháza, Kossuth tér 1.
hrsz.: 1183
94 m2
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel közös használatban.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

XI. 1. A Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba) 112/2005.(IV. 8.) KT. sz. határozatával
elfogadott, majd a 300/2005.(XII. 2.) KT. sz., a 34/2008. (II. 08.) KT. sz., a 304/2008. (IX.
12.) KT. sz., a 430/2008. (XII. 12.) KT. sz., a 155/2009. (V. 22.) KT. sz., a 196/2009. (VII.
03.) KT. sz., a 285/2009. (X. 9.) KT. sz., a 39/2010. (II. 19.) KT. sz., a 93/2010. (IV. 30.) KT.
sz., a 166/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 297/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 58/2011. (IV. 24.) KT. sz.
határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők
szerint:
5. Az intézmény alaptevékenységei
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozatának 11. pontja
szerint Békés Megyei Jókai Színház bázisán ki kell terjeszteni a jegy és programiroda
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keretein belül a megyei
programfinanszírozást.

önkormányzat

összintézményi

vonatkozásában

a

13. Telephelyei, címei:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Corvin u. 30.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Telephely:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Corvin u. 30.

hrsz.1987/2

804 m2

(kiegészül)
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
hrsz. 1.
106 m2
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58.
hrsz. 9858/1 10.875 m2
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral, valamint a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatóságával közös használatban.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

XII. 1. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (Békéscsaba) 173/2004. (IX. 10.) KT. sz.
határozatával elfogadott, majd a 156/2005. (VI.3.) KT. sz. határozattal, a 222/2005. (IX. 9.)
KT. sz. határozattal, a 285/2006. (XII. 8.) KT. sz. határozattal, a 37/2008. (II. 08.) KT. sz.
határozattal, a 187/2008. (VI. 06.) KT. sz. határozattal, a 305/2008. (IX. 12.) KT. sz.
határozattal, a 428/2008. (XII. 12.) KT. sz. határozattal, a 146/2009. (V. 22.) KT. sz., a
198/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 44/2010. (II. 19.) KT. sz., a 98/2010. (IV. 30.) KT. sz. és a
302/2010. (XI. 19.) KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i
hatállyal módosítja a következők szerint:
5.1. Alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása:
(kiegészül)
Támogató feladatok:
Békés Megye Képviselő-testülete 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatának 3. pontja
szerint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal feladata a kommunikációs feladatok
ellátásának koordinálása.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
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Határidő:

2011. szeptember 23.

XIII. 1. A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba) 110/2005. (IV. 08.) KT. sz.
határozatával elfogadott, majd a 27/2007. (II. 02.) KT. sz., a 32/2008. (II. 08.) KT. sz., a
303/2008. (IX. 12.) KT. sz., a 427/2008. (XII. 12.) KT. sz., a 153/2009. (V. 22.) KT. sz., a
194/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 45/2010. (II. 19.) KT. sz., a 99/2010. (IV. 30.) KT. sz., a
167/2010. (VI. 25.) KT. sz., a 303/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 96/2011. (V. 13.) KT. sz.
határozataival módosított alapító okiratát 2011. október 1-i hatállyal módosítja a következők
szerint:
2. Az intézmény székhelye:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
2. Az intézmény székhelye:
(kiegészül)
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7. fsz. 1.
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12. Telephelyei, címei:
(törölve)
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(törölve)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., (hrsz.: 32.) terület 580 m2
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7., fsz. 1(hrsz.: 15/A/1.), terület 861 m2
Az ingatlan a Békés Megyei Önkormányzat tulajdona. (3413/10000 tul.h.)
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58., (hrsz.: 9858/1.) terület 10875 m2
Az ingatlan a Békés Megyei Önkormányzat tulajdona. Jókai Színházzal közös
használatban
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
(kiegészül)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7., fsz. 1(hrsz.: 15/A/1.), terület 861 m2
Az ingatlan a Békés Megyei Önkormányzat tulajdona. (3413/10000 tul.h.)
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58., (hrsz.: 9858/1.) terület 10875 m2
Az ingatlan a Békés Megyei Önkormányzat tulajdona. A Békés Megyei Jókai Színházzal
és a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral közös használatban
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

XIV. 1. A Békés Megyei Levéltár (Gyula) 111/2005. (IV. 08.) KT. sz. határozatával
elfogadott, majd a 35/2008. (II. 08.) KT. sz., a 229/2008. (VI. 27.) KT. sz., a 154/2009. (V.
22.) KT. sz. és a a 195/2009. (VII. 03.) KT. sz., a 284/2009. (X. 9.) KT. sz., a 38/2010. (II.
19.) KT. sz., a 92/2010. (IV. 30.) KT. sz., a 296/2010. (XI. 19.) KT. sz. és a 94/2011.(V. 13.)
KT. sz. határozataival módosított alapító okiratát 2011.október 1-i hatállyal módosítja a
következők szerint:
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Telephely:
(törölve)
5630 Békés, Verseny u. 3. hrsz. 3905/2

terület: 5117 m2

13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Telephely:
(kiegészül)
5630 Békés, Verseny u. 3. hrsz. 3905/2

terület: 730,5 m2

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
2. Utasítja Hivatalát, hogy az alapító okiratra vonatkozó módosítás iránti kérelmet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/K. § (6) bekezdése alapján nyújtsa be.
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Felelős:

Határidő:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
2011. szeptember 23.

XV. Békés Megye Képviselő-testülete utasítja az érintett intézmények vezetőit – a
határozatban foglalt változásoknak megfelelően – a szükséges intézkedések megtételére,
valamint az intézmények belső dokumentumainak módosítására.
Felelős:

Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Gyaraki Mária mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Megyei intézmények vezetői a saját intézményüket érintő intézkedések
megtételéért.
Határidő:

2011. október 31.

Békéscsaba, 2011. szeptember 8.
főjegyzői hatáskörben eljárva:

Farkas Zoltán

Dr. Csarnai Judit
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