Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére
Előterjesztés a KLIK Kecskeméti Tankerület pedagógiai szakszolgálati feladatellátásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK Kecskeméti Tankerület
(Továbbiakban: KLIK) pedagógiai szakszolgálatának működéséhez a köznevelési törvény
értelmében az alábbiakat biztosította:
185/2014.(XI.20)Kt. sz. határozat
„Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Szálláshely és Irodaházban
6 helyiséget zuhanyzó és mosdóval,
folyosón várakozási lehetőséget,
személyzeti wc és mosdó használati,
gyermek wc és mosdó használati lehetőséget biztosít a pedagógiai szakszolgálat működéséhez.”
A határozatban biztosított 6 helyiségből csak 4-et vettek használatba.
166/2015.(IX.17)Kt. sz. határozat
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szálláshely és Irodaházban biztosítja a
2. emeleti sarki termet KLIK Kecskeméti Tankerület Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez.”
7/2016.(I.14.)Kt. sz. határozat
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve biztosítja a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye részére WIFI ROUTER beszerzését és felszerelését,
melyhez 25 000,-Ft keretösszeget biztosít. Fedezet: 2016. évi költségvetés”
továbbá
az 1.sz. melléklet szerinti irodai bútorokat
Óvoda- Radnóti u. 12. szám alatti telephelyén egy helyiséget
Odu fejlesztő eszközei
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Továbbiakban: Nktv.) 2016.07.01.
napjától hatályos módosításának értelmében 2017. január 1-jétől a tankerületi központ veszi át
a települési önkormányzattól a köznevelési intézmény Nktv. 76. §-ban meghatározott
épületműködtetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a pedagógiai szakszolgálatok
esetében is.
A KLIK a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, azaz eddig ingyen használt Molnár
János u. 3. szám alatti helyiségeket, és az Óvodai helyiséget önköltségi áron, továbbá az abban
lévő bútorokat, eszközöket is bérelné.
Helyiségek bérleti díja:
Városgazda Kft.- Molnár J. u. 3-5. (6 helyiség, WC és mosdó használat)
„Az épületben használt teljes alapterületet vettük 100%-nak és ebből számítottuk a Pedagógiai
Szakszolgálat által használt területet.
Ennek számszerű eredménye az üzemeltetési költség terén: Bruttó 52.808,- Ft /hó/használt
terület.”
Óvoda. Radnóti M. u. 13. (12 m2-es irodahelyiség, illetve 5 m2 közös használatú helyiségmosdó, WC)
Bruttó15.000 Ft/hó (rezsi és egyéb fenntartási költségek)

A Kistérség tulajdonát képező 1db Skoda Fabia gépjármű üzemben tartója a KLIK így azt nem
kell átadni már.
2016. 11. 16. napján a Kecskeméti KLIK igazgatónőjét írásban és szóban is tájékoztattam a
bizottság álláspontjáról, illetőleg a helyiségek rezsiköltségéről. Kértem, hogy szíveskedjenek
írásban állást foglalni annak elfogadásáról, hogy a Képviselő-testületi ülésen a végső döntés
meghozható legyen.
Az állásfoglalás megtételére ígéretet kaptam, továbbá tájékoztattak, hogy vagyonhasználati
szerződést fognak az Önkormányzat számára küldeni.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
I. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szálláshely
és Irodaházban és az Óvoda Radnóti u. 12. szám alatti székhelyén a KLIK
Kecskeméti Tankerület Pedagógiai Szakszolgálat számára helyiség
bérbeadásához.
A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Kft-t és a Gyermeklánc Óvodát a
bérleti szerződés megkötésére, a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. december 15.
II. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK Kecskeméti
Tankerület Pedagógiai Szakszolgálata számára a melléklet szerinti helyiségek
bútorzatát térítés mentesen biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Jánoshalma, 2016. november 17.
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