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Tisztelt Képviselő-testület!

H. L. tankerület igazgató azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a jelenlegi tankerületi
irodahelyiségek zsúfoltságát enyhíteni szükséges. Az igazgató Úr javaslata a Mikszáth Kálmán
Általános Iskola földszinti 7 számú tantermének, a felhasználásával és átalakításával történne a
zsúfolt munkakörülmények enyhítése.
A Képviselő-testület a kérelem kapcsán 2015. május 12. napján megtartott ülésén az alábbi
határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2015.
(V.12.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerület bővítésével kapcsolatos igényét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre részletes anyagot terjesszen a
Képviselő-testület elé.
III. felkéri a Tankerület Igazgatóját H. L., hogy vizsgáltassa meg, hogy milyen anyagi
lehetőségeket tud erre az átalakításra biztosítani.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztés mellékletét képező levélben leírtak alapján a jelenlegi tankerületi irodák bővítése
olya módon történne, hogy a szomszédos tanterem felhasználásával és összenyitásával újabb két
helyiség alakulnak ki oly módon, hogy a tanterem kettéosztásával kialakulhatna egy tárgyaló,
valamint egy iroda helyiség, mindez a két plusz helyiség a már meglévő irodán keresztüli
megközelítéssel.
A határozatnak megfelelően a tankerületi igazgató a KLIK Elnökével folytatott egyeztetése alapján
az átalakítással kapcsolatos költségeket a KLIK biztosítja.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014.
(XI.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 3.5.11. pontja értelmében a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik jelen ügyben a tulajdonosi hozzájárulás
megadása, azonban figyelemmel az ügy kerületet érintő jelentőségére, javasoljuk ebben az egy
ügyben az átruházott hatáskör visszavételét, és a t. Képviselő-testület döntésének meghozatalát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozatijavaslatok elfogadására.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015.
(V.12.) határozata átruházott hatáskör visszavételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek
bővítésével kapcsolatos egyedi kérelem ügyében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.5.11. pontjában a

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – tulajdonosi hozzájárulás megadása visszaveszi.
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015.
(V.12.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Mikszáth Kálmán Általános Iskola épületének (Bp., XXIII. Sodronyos u. 28.) földszint
7. számú tantermét biztosítja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerülete részére, egyben
tulajdonosi hozzájárulását adja a szükséges átalakításhoz.
II.
Felkéri Geiger Ferenc polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kelt „Megállapodás”, és a
2013. március 18-án létrejött „Szerződés” módosításainak előkészítésére, illetve azok
Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2015. június 03.
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