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Tisztelt Képviselő-testület!
A dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Kiss Eszter tankerületi
igazgató, és Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató jelezte, hogy 2015/2016 tanévre beiratkozott létszám alapján
4 első osztály indítása szükséges. Az intézmény a Békés József Attila u. 12. szám alatti székhelyén megfelelő számú
tanterem nem áll rendelkezésre. A Képviselő-testület segítségét kérik a probléma megoldásában.
Az Önkormányzat tulajdonában nem áll megfelelő adottságú ingatlan. A Békési Református Egyházközség
tulajdonában áll a Békés, Csabai u. 42 szám alatti, hrsz: 3258 kivett általános iskola. Az iskola jelenleg nem üzemel,
egy tanterem található benne.
Amennyiben egy tanteremmel megoldható az elhelyezés, javasoljuk, hogy Békés Város Önkormányzata
keresse meg a Békési Református Egyházközséget, az ingatlan ingyenes használatára vonatkozóan.
Ez csak átmeneti megoldást jelent, a távolabbi megoldással a Békés, Vásárszél u. 6. szám alatti állami
tulajdonban lévő ingatlan megszerezésére vonatkozó előterjesztésben térünk ki.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Békési Református Egyházközséggel, mint a Csabai u 42. szám alatti ingatlan tulajdonosával (a
továbbiakban: Ingatlan), abból a célból, hogy az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlant az
Önkormányzat ingyenes használatba kívánja venni tanterem kialakítása céljából a 2015/2016-os tanévre.

2.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben a Békési Református
Egyházközség ingyenes használatba adja az Ingatlant, abban az esetben a tanterem kialakításának
költségeit megfizeti, valamint a 2015/2016-os tanévre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
76. § (1) bekezdésében meghatározott működtetési kötelezettséget vállalja a 2015. évi költségvetés 5.
melléklet Működési céltartalékok 1. sorában az intézményi ingatlanok karbantartása terhére.

3.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a használati szerződés
megkötésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
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