KLEBELSBERG INTZÉMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
KECSKEMÉTI TANKERÜLETE
Iktatószám: KLIK/027/735 /2016

Tisztelt Jegyző Úr!
Telefon-beszélgetésükre hivatkozva azzal a tiszteletteljes jelzéssel fordulok Önhöz, hogy a
soron következő, 2016. december 15-ig lebonyolításra kerülő Képviselő-testületi ülésre a
kérésünket bevinni szíveskedjék.
Kérem segítségét abban, hogy a 189/2016. (XI. 24.) Kt. határozatban foglaltakat módosíttatni
szíveskedjék.
Indokaim:
Kérem, hogy a Radnóti u. 12. számú óvodaépületre meghatározott br. 15.000 Ft/hó
rezsiköltség térítési díjtól a Képviselő-testület eltekinteni szíveskedjék.
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye által, az óvodában
ellátott fejlesztő órákat kizárólag az óvodások veszik igénybe.
Az óvodai nevelés viszont mind a fenntartást, mind a működtetést illetően önkormányzati
feladat.
A Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat szakmai alapdokumentumában a Radnóti u. 12. számú
óvodaépület telephelyként nem is szerepel.
A fentiekre tekintettel így csak a Szálláshely és Irodaházra megállapított, 52.808 Ft/hó
rezsiköltség megfizetését vállalná a Kecskeméti Tankerületi Központ.
Segítő közbenjárását ezennel is köszönöm.
Egyben boldog ünnepeket kívánok!
Üdvözlettel:
Dr. Kása Zsuzsanna
igazgatási vezető
76/795-238

KLIK KECSKEMÉTI TANKERÜLETE
6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.
Tel/Fax: 76/795-232
Mobil: 0630/626-5871
E-mail: zsuzsanna.kasa@klik.gov.hu
kecskemetitk@klik.gov.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a
címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance
upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the
sender is unauthorised and strictly prohibited.

