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Tárgy: Javaslat pályázaton való részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A többszörösen módosított 8/2009. (11.26.) önkormányzati miniszteri rendelet értelmében 
lehetőségük adódik az önkormányzatoknak bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 
támogatást igényelni anélkül, hogy férőhelybővítést kellene ehhez eszközölni. 

A február végén megjelent eredeti kiírás értelmében március 13. lett volna a pályázat 
benyújtásának határideje. Jelenleg a második módosítást követően április 03. a benyújtási 
határidő. Ennek köszönhetően most már a Kőbányai Önkormányzat is részt tud venni az 
Egyesített Bölcsődék tagintézményeivel a pályázaton. 

A kiírás értelmében egy fenntartó 3 intézménnyel, maximum 20-20 millió forint értékig tud 
támogatást igényelni, amihez 20% önrészt, vagyis 4 millió forintot kell pályázatonként 
biztosítani. A részvétel feltétele, hogy az önrész biztosításáról Képviselő-Testületi határozat 
szülessen. 

A pályázaton közoktatási intézmények is indulhatnak, de a kiírásban szereplő feltételeknek a 
kerületi intézmények nem felelnek meg (nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetűek 
száma alacsony). 

A bölcsődék műszaki állapotát és a kínálkozó lehetőséget megvizsgálva két bölcsőde 
felújítására szeretnék javaslatot tenni. 

1. Pályázat: 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Apró Csodák 
Bölcsődéjében (1105. Zsivaj u. 1-3.) nyílászáró cserét szeretnénk elvégeztetni. 
A Pályázat kapcsán a Kőbányai Vagyonkezelő munkatársával egyeztettük a lehetőségeket és a 
teljes nyílászáró csere költségét. A bölcsőde felmérése még a tavalyi évben megtörtént, így 
pontos adatok és tervdokumentáció áll rendelkezésre. 
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A gyermekek érdekében fontos a régi elhasználódott nyílászárókat új, korszerű műanyagra 
kicserélni, mert jelenleg késő ősztől- tavaszig, a meleg beköszöntéig a csoportszobákból a 
kertre nyíló ajtókat vastag pokrócokkal kell letakarni, hogy a beáramló hideg levegőben ne 
fázzanak meg a gyermekek. Az egészség védelmén túl, az épület hőtechnikai jellemzői is 
javulnának. 

A nyílászáró csere során az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: 
- védőfólia takarás az építési területen a padlóburkolat és a berendezési tárgyak 

megvédésére; 
- a munkaterület folyamatos takarítása a munkavégzés alatt, piperetakarítás (az új 

nyílászárók tok, szárny és üvegfelülete is) a munka végeztével; 
- bontott anyagok, törmelék elszállítása lerakóhelyre; 
- a bejárati ajtó nyitásirányának megváltoztatása miatt, új előlépcső és rámpa kialakítása; 
- nyílászárók bontása utáni sérült vakolatok, csempe- és padlóburkolatok javítása; 

új ablakokhoz ablakpárkány készítése; 
- meglévő ablakok, ajtók bontása, a kapcsolódó radiátor védőrácsok, lambériák, külső 

rácsok bontásával és visszaszerelésével, új védőrácsok gyártásával; 
125 db új nyílászárók beépítése a konszignáció szerint; 
kapcsolódó villanyszerelési munkák (riasztó, kaputelefon...); 
radiátorok le- és felszerelése, szükséges átalakításokkal. 

A munka becsült költsége: 24 000 eFt. 

2. Pályázat: 

A kínálkozó lehetőség annyira kedvező és olyan régen állt utoljára a bölcsődék tekintetében 
rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy szerencsés lenne- hosszútávban gondolkodva-
már megkezdett épület felújításokat is befejezni segítségével. Ennek értelmében javasolnám a 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Gyermeksziget 
Bölcsődében a hátralévő 3 gondozási egység felújítását befejezni. 

A bölcsődében a nyílászárok cseréje megtörtént és mivel tavaly szeptemberben a Tisztelt 
Képviselő- testület döntése értelmében 20 férőhellyel bővült a bölcsőde, annak az egységnek 
a teljes felújítására is sor került. Ha most a pályázati lehetőséggel élve a javasolt felújítások 
elkészülnek, a bölcsőde teljes épülete, valamint műszaki állapota is rendben lenne. 

Mivel tavaly a férőhelybővítés kapcsán a felújításokat a Kőbányai Vagyonkezelő hajtotta 
végre, rendelkeznek számításokkal az elvégzendő munkálatok tekintetében. A Gyermeksziget 
Bölcsőde felújítása mellett szól az a tény is, hogy gyakorlóterülete több szakképző 
intézménynek is, ahol gyakorlati vizsgák is zajlanak. Sokkal szebb képet tudnánk mutatni a 
kerületről, ha a fennmaradt 3 egység is korszerű és új állapotú lenne. 

A felújítás során az alábbi munkák kerülnének elvégzésre: 

Foglalkoztatók, előtér, raktárak, mosdó, öltöztető 
- Elektromos hálózat felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése; 
- PVC burkolatok bontása, új PVC burkolat készítése; 
- Meglévő falburkolat bontása, lambéria burkolat készítése; 
- Raktár felé lévő fix üveg bontása, nyílás befalazása; 



- Vakolatjavítás; 
Belső nyílászárók javítása, passzítása, szerelvények szükség szerinti cseréjével. 
Oldalfal és mennyezet festése műanyag festékkel; 
Belső nyílászárók mázolása; 
Aljzat és csempeburkolat bontása, új aljzat és csempeburkolat készítése; 

- Aljzatbeton készítése; 
- Raktár felé lévő átadóablak bontása, nyílás befalazása; 

Gépészeti vezetékek (nyomó és lefolyó) cseréje (ágvezeték) és rácsatlakozás a meglévő 
pincei alapvezeték hálózatra; 

- új berendezési tárgyak elhelyezése (mosdók, WC-k, egykarú csaptelepek, zuhanyzók, 
tükrök, kapaszkodók,), radiátorok fel- és leszerelése. 

Becsült költségek: 28 900.- eFt 

Kőműves, burkoló és asztalos munkák 9 500.- eFt 
Festő munkák 8 900.- eFt 
Villanyszerelési munkák 1 000.- eFt 
Gépészeti munkák 9 500.- eFt 

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy lehetőség szerint mindkét pályázatot támogatni 
szíveskedjék. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
8/2009.(11.26.) ÖM rendelet szerinti pályázaton való részvételt a Budapest Főváros 
X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Apró Csodák 
Bölcsődével. A szükséges 4 000 eFt önrészt a felhalmozási célú céltartalék, 
pályázatok önrészére sorának terhére biztosítja. 

Határidő: 2009. április 3. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Göncziné S. Gabriella intézményvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
8/2009.(11.26.) ÖM rendelet szerinti pályázaton való részvételt a Budapest Főváros 
X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Gyermeksziget 
Bölcsődével. A szükséges 8 900 eFt önrészt a felhalmozási célú céltartalék, 
pályázatok önrészére sorának terhére biztosítja. 

Határidő: 2009. április 3. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Göncziné S. Gabriella intézményvezető 



3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
felhalmozási célú pályázatok önrészére céltartalékba helyezett összegből 12 900 eFt-
ot felszabadít. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. április 3. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2009. 03. 19. 

Göncömé Sárvári Gabriella 
Egyesített Bölcsödevezető 

Törvényességi szempontból látta: 

/dí. Neszteli István/ 
jegyző 


