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Képviselő.testĺĺleteszámára
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmester
. sz. napirend

Táľry : Javaslat óvodák
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Emberĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi
Határozati i avaslat a bízotĺsáE' szźlmára.. -

Tisztelt Képviselő.testület!

I.
A

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése
Képvisető-testület 20t5. május |4-i üléséna 2014. évi szabad pétumaradvány
fe|hasznźiásaná| 47.000,0 e Ft-ot biztosított a Tömő utcai óvoda felÍĄítźsára'7.500,0 e Ft-ot a
A képviselőTá-ti-ka óvoda felújításara, 30.000,0 e Ft-ot a Koszoľti óvoda fetújításĺĺľa.
milyen
mely
óvodában
testĺileti tilésen tájékoztatást adtam anól, hogy felmérésrekeľĹil,
felújítási, kaľbantaľtási munkát szfüséges e|végezn.

Az

ővodavezetók javaslatait figyelembe véve az alábbi munkrĺk elvégzéseindokolt a
betęrvezett kaľbantaľtási munkĺíkontúl 2015. évben, melyek fedezete nem biztosított a 2015.
évi k<iltségvętésben.
javasolt munkálat

óvoda
Gyeľek-Virág

keľítésfelúiítasa
iźttsző udvaľ telies felúiítása

tFł!{łj;:l.
2Üx5 JÚN

ŰL łó.Ł éĹ?

.

Tagóvoda

Baľoss u. 9l-93. szémlĹĺtasóvoda laoos tető felúiítasa
iátsző udvaĺ telies felúiítása

Kincskereső

Várunk Rád

a II. csonortszoba narketĺázása

szĺáĺítóhelvisésekfelúi ítása. csempézése

az emeleti mosdó telies felúiítása
az éou|et belső festés e. mázoIása

azudvan szín teteiének áwizssálása és iavítźsa
Napsugaľ

az ővodaszennyvíz aknáinak felújítasa és az udvaľon belül a csőrendszer
kicseľélése
tető felúiítása

udvaľihomlokzatvakolatĺĺnakfelülvizssáIatuiavitása
udvari iáték táľoló bontása. úi tĺĺrolóbeszerzése
haľom csoooľtszoba padlói anak cseréi e
udvari keľítésiavitása

Koszoľú

vezetői iroda, óvónői ö|tijző fafiavítás, festés, ajtócseľe
a 2. csoooľt és daika o|tözo fal iavítása

aitók felúiítása
Hétszínvirźry

tető ľészleses felúiítasa

ftilszinti csoportszobákban, ĺiltĺizőkben a radiátorok fa védőrácsainak
cseréie

udvari áľnvékoló kialakítas homokozóhoz
Mesepalota

150 nm-es terasz lefedése

ablakok cseréie

ľÁ-ľI-r,ą,

éotileten kí\đilicsatornavezeték iavítása. felúiítása
telies kĺiríĺfestés

Százszorszép

II. Épiilet gyermekmosdó felúiítás

udvaľ wrritéslźLzása i źtsző eszkozok a|att

azI.Éptj|etemeleti folyosó, négy csoport szoba festése
Szivárvlíny Tömő
u. Tagóvoda
Napraforgó

ti

sz.tasáei festés a csonoľtszobákban

riasztórendszeľ felúi ítása

Vís utcai

udvar téelafal kerítésbontása' úi keľítéskialakítása

szenrlw íz e|v ezetó csövek

c

seréi e' felúi ítása

sveľmek ĺiltözők PVC burkolati cseréie
2 db svermek vizesblokkban a|izat- és oldalfal burkolatok felúiítása

Katica

az udvaľi gyermekmosdó telies könĺ felúiítasa

A

Szivarvány Napközi otthonos ovoda (Szigony u. 18.) nem szerepel fenti javaslatban
tekintettel arľa, hogy az épi\et állapota miatt indokoltrak tínik az ovoda másik épületbe
töľténő elhelyezésénekmegvizsgáItsa, M ti helyszínľe és a kialakíüís kĺĺltségigényre
vonatkozó javaslat a 20|5. szeptemberi képviselő-testületi tilésľekeľĹil előterjesztésľe. A
Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda sem szerepel fenti javaslatban tekintettel arľa, hogy az
óvoda esetében onkoľmanyzatunk az óvodai kapacitasbővítést cé|ző beruhazások
indult bruttó 3|7 500 000 Ft beľuházási ĺlsszköltséggel, melyről
tźmogatásźrakiírt pźiyźzatoĺ
a képvi selő-testtil et 7 2 l 20 | 5 . (n. 1 9. ) sz. hatźr ozatźlban dĺintiitt.

il.

A beteľjesztés ĺndoka
Az ovodak felújításrínak,karbantaľtásĺĺnak mielőbbi megkezdése és elvégzéseéľdekében
szfüséges, hogy a fedezetre vonatkozó dcintéséta Képviselő-testiilet a 2015. junius 04-i
ülésénmeghozza.

ilI. A döntés célja' pénzüryĺhatása
A döntés céIja az onkoľmĺínyzatfenntartĺĺsában lévő óvodák

felújítási, karbantaľtási

munkáinak elvégzése.

A

munkátatok e|végzésének<isszkĺiltségigénye79.282,0 e Ft, és a bonyolítasi és műszaki
ellenőľzési díj összesen2.774,9 e Ft,- fedezetéül javasolom az általános taľtalékotmegjelölni.

Iv.

Jogszabályĺkiiľnyezet

A Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairőI
42. $ (1) bekezdés hatáľozzameg.

szőIő 20|1. évi Cl,)o(xx' törvény 41. $ (3) és a

Kéremaza\źlbbihatźrozatijavaslatelfogadását.

H,łrÁnoz,ł.TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

l.

az onkoľmźnyzat fenntaľtásában működő napközi otthonos óvodák karbantaľtĺĺsára,
felújításaľa79.282,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: z0|s.junius 04.

2.

a) a Gyeľek-Virág Napközi otthonos Ővoda (1082 Bp., Baross u. 1l1/b) felújítási
munkálataira összesen 16.100,0 e Ft-ot - keľítésfelt$ításźra5.000'0 e Ft-ot, a
játszóudvaľ tejes felújítasátra 10.000,0 e Ft, a terusz gumiburko|atÁnak hiźnyző
1.100,0 e Ft _ biĺosít.
részénekpótlásaľa, kiegészítésére
b) a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda tagóvodájĺĺnak (1082 Bp., Baross u. 91.)
felújításimunkálataira összesen 21.000,0 e Ft-ot _ lapos tető felújítasara11.000,0 e Ftot, a játszőudvar tej es felúj ításaľa l 0.000,0 e Ft _ biztosít.

c) a Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda (1089 Bp., Bláthy o. u. 35.) ľ.
cs

oportszobáj ának patkettźaźsára, feltĄitásaľa

3 . 5 0 0,

0 e Ft-ot bizto s ít.

d) a Varunk Rád Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Csobánc u. 5.) felújítási
munkálataiľa összesęn 5.550,0 e Ft-ot - szráľítóhelyiségekfelújítĺása,csempézése650,0
eFt, az emeleti mosdó teljes fe1újítássa1.900,0 e Ft, az épu|et belső festése, mĺázolása
2.600,0 eFt,az udvari szín tetejénekátvizsgźt|ása és javítása 400,0 e Ft _ biztosít.

e) a Napsugaľ Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Dankó u. 31.) felújítási
munkálataiľa összesen 10.800,0 e Ft-ot - az ővoda szelrryviz aknáinak felújítísaés az
udvaron belül a csőľendszeľ kicserélése500,0 e Ft, tető felújítása 4.500,0 e Ft, udvari
homlokzat vakolatanak felülvizsgálata, javítása 2'000,0 e Ft, udvaľi játék tĺĺľolójrínak
bontása, új taroló beszerzése l'500,0 e Ft, harom csopoľtszoba padlójának cseréje
1.500,0 e Ft, udvari keľítésjavítása 800,0 e Ft _ biztosít.
f) a Koszoru Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Koszorú u. 14-|6.) felújítási
munkálataira összesen 930,0 e Ft-ot - vezetői iľoda, óvónői o|toző fa|javítás' festés,
ajtócseľe 480,0 e Ft, a 2. csopoľt és dajka ö|töző faljavítasa l50,0 e Ft, ajtók felújítása
300,0eFt_biĺosít.

g) a HétszínviľágNapközi otthonos óvoda (1081 Bp., Kun u. 3.)

felújítási
munkálataira összesen 3.100,0 e Ft - tető részleges felújítása 2.200,0 e Ft, fülszinti
csopoľtszobfüban, öltözőkben a radiátoľok fa védőľácsainak cseréje 600,0 e Ft, udvaľi
ĺĺmyékolókialakítás homokozóhoz3D0,O e Ft _ biaosít.

h) Mesepalota Napközi otthonos óvoda (l^085 Bp., Somogyi B. u. 9-l5.) felújítási
munkálataira összesen 2.800,0 e Ft - l50 m, alapteľtilehi terasz lefedésére300,0 e Ft,
ablakok cseréjére2'500 e Ft- biztosít.

i) a

Tá-tĹka Napktizi otthonos óvoda (1088 Bp., Rfüóczi út 15.) felújítási
munkálataira összesen 5.500,0 e Ft-ot - épületen kí\đilicsatornavezeték javitása,
felújítasa 3.000,0 e Ft, teljes kĺini festés 2.500,0 e Ft _ biztosít.

j) a

SzźzszoľszépNapközi otthonos ovoda (1086 Bp., Szuz u. 2.) felújítási
munkálataiľa cisszesen 2.900,0 e Ft-ot - II. épület gyeľmekmosdó felújítás 1.800,0 e Ft,
udvar glllnitég|źzása jźtszőeszközök alatt 650,0 eFt, az I. épület emeleti folyosó, négy
csoport szoba festése 450,0 e Ft _ biztosít.

k) Szivárvany Napkozi otthonos ovoda tagóvodájának (1083 Bp., Tĺimő u. 38/A)
csopoľtszobák tisztasági festésére 650,0 e Ft-ot biztosít.

a Napraforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.) felújítísi
munkálataira tĺsszesen 6.05f,0 e Ft-ot - riasztóľendszeľ felújítrása992,0 e Ft, Víg utcai
udvaľ tég|afal keľítésénekbontása, új keľítéskialakítása 3,500,0 e Ft, szenrlyvíz
elvezetó csövek cseĘe, felújítasa650,0 e Ft, gyeľmek öltĺizők PVC burkolati cseĘe
1)

460,0 e Ft, kettő gyermek vizesblokkban a|jzat- és oldalfal burkolatok felújítása450,0
e Ft _ biaosít.

m) a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában (1089 Bp., Vajda P. u. 37.)
udvari gyermekmosdó teljes köríĺ felújítasára 400,0 e Ft-ot biĺosít.
n) az a)-m) pontokban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadźs 11 107-01 cím általános

taľtalék elíĺirényzatárő|79.282'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1160l cím _ kötelező
feladat _ felújításieloirźtnyzatára 40.500,0 e Ft-ot, beľuhazási előkányzatźra 2.100,0 e
Ft és dologi elłĺirźnyzatríra_ kaľbantaľtásra _ 36.682,0 e Ft-ot.
Felelős: polgármester
Határidő : a költségvetési ľendelet kĺivetkező módosítĺĺsa

3.

felkéri a polgármesteľt hogy a Szivárvány Napközi otthonos óvoda (Szigony u. 18.)
másik épületbe töľténő elhelyezéséneklehetőségét vizsgálja meg, és az t$ helyszínĺe
és annak kĺiltségeiľevonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 2015.
szeptembeľi ülésére.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2015. szeptember 30.

4.

a) a hatétrozat 2. pontjában foglalt munkálatok bonyolítója és miĺszaki ellenőre a
Kisfalu Kft.., díjazása cisszesen 2.|84.937 Ft + Afa.

b)

u

a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkjaďás 11107-01 cím általános
tarta|ék e|őirźnyzatárő| 2.774'9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező
feladat _ dologi e|óirányzatlíra bonyolítási díj címén.
Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

5.

felkéń a Kisfalu Kft. tigyvezetőjét a hatźlrozat 2. a)-m) pontja szerinti bonyolítísra
vonatkozó szerzódés elkészítéséreés felhata|mazzaa polgĺíľmestertannak aláirásźtra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hataridő: 20|5.junius 30.

6.

felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosításéná|
ahattrozat2. és 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő:a koltségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Humánszolgáltatásĺ tigyosztály,
PénzĺiryiÜryosztály, Kisfalu Józsefoárosi Varyongazdátkodó Kft.
Budapest, 20|5.június 2.

dĺĄ4

dr. KocsislÝÍáté

polgármester

Tĺirvényességiellenorzés :
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

ł1)k-,^,^v
dr. Kovács Gabriella
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