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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az eltelt évben többször szóba került a bölcsőde épület belső felújításának szükségessége, 
mivel a szakhatóságok (ÁNTSZ) többször kifogásolták a gyerekszobák méretét, a 
funkcionális működés hiányosságait, a szociális rész hiányát. Ezen kívül a gyerekszobák 
parketta burkolata erősen elhasználódott, javítása gazdaságtalan. Az udvar kialakítása a 
lejtése miatt balesetveszélyes. A fenti feladatok elvégzése több millió forintba kerül. 
 
Augusztus elején megjelent a DDOP-3.1.3/D-11 számon a „ gyermekek napközbeni ellátását 
nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázat tervezete. A tervezett építési 
költség előzetes becslés alapján 60 millió Ft. Ebben lehetőség nyílik arra, hogy a fenti 
munkák elvégzésén felül, új csoportszobát alakítsunk ki, 90 m2 körüli új bővítmény építése, a 
konyha, a vizesblokk, a szociális rész gépészeti felújításra kerüljön, az épület 
épületenergetikai korszerűsítése is elkészülhessen, valamint a bölcsődei létszámot 26- ról, 
40 főre bővítsük. Az önrész 5 %. A kalkulált szám adata szerint ez 3,6 millió forint. 
 
A pályázat lebonyolítására kértünk ajánlatot négy vállalkozástól, melyek arra vonatkoznak, 
hogy az esetleges nem nyertes pályázat esetén az Önkormányzat részére milyen költségek 
jelentkeznek mindenképpen. Az ajánlatok a megvalósíthatósági tanulmányokra, a 
pályázatírásra, valamint a beadáshoz szükséges építész tervekre (engedélyes 
tervdokumentáció) vonatkoznak. Az adatok beszerzése folyamatban van. 
 
Az előzetesen adott adatok 3 vállalkozótól az alábbiak nem tartalmazzák a terv készítés 
költségeit: 
 

−  Budavat Értékelemzési és Vállalkozási Kft. 1222 Budapest, Pehely u. 13. 
(képviselő: Szekeres Klára ügyvezető) 1.125.000,-Ft 

− Várkonyi Tervező Befektetési Mérnökiroda Kft. 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 
74. (képviselő: Várkonyi Csabáné) 2.100.000,-Ft 

− Ald Consulting Kft. 1115 Budapest, Etele út 44/a. (képviselő: Lantay Ákos 
ügyvezető) 1.187.500,-Ft 

 
A bölcsőde jelenlegi engedélyezett létszáma az Alapító Okirat szerint 26 fő. Jelen pillanatban 
az összes hely be van töltve, normatívát azonban csak 18 fő után igényeltünk, mert a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, 2010. évi CLXIX. törvény 
meghatározza, a normatíva igénylés és elszámolás feltételeit. Ennek megfelelően, csak a 
bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 
száma alapján összesített gondozási napok számát kell osztani 251-gyel. Jelenleg a 
bölcsődei ellátás után igényelhető normatív támogatás 494 100.- Ft/fő. Jelenleg a 
beiratkozott gyerekek közül 12 fő a 2 év alatti és 14 fő a 2-3 év közötti gyermek. Az 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének felmérése szerint 2012-ben a bölcsődei igény + 23 fő 
lenne. A kimutatás jelen előterjesztés melléklete.  
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A bölcsőde mostani kihasználtsága 69,2%-os, jelenleg 2 csoport működik, a két csoportban 
négy gondozónő látja el a feladatokat és a vezető. A létszám növekedésnek és az épület 
bővítésének az előzetes számítások szerint a költségnövekménye 3 465 ezer Ft lenne, 
melyből a két gondozónő bére és járuléka 2 865 ezer Ft, a dologi kiadások 600 ezer Ft (új 
épület plusz rezsiköltsége). 
 
Ha a bölcsőde kihasználtsága ugyan az marad %-os arányban, mint eddig volt, akkor a 
leigényelhető normatíva összege éves szinten 13 834 800.- Ft lenne. Az év tervadatait 
figyelembe véve, a kiadások és a bevételek növekedése után az önkormányzati hozzájárulás 
összege 3 701 ezer Ft lenne, ellentétben a 2011. évi hozzájárulás összegével, mely 4 769 
ezer Ft. A fenti adatok kalkulált számok. Kizárólag abban az esetben van alapjuk 
amennyiben biztosítható a 40 fős beiratotti létszám. Mellékelem a kistérség születési 
statisztikai adatait is.  
Tájékoztató jelleggel jelenleg 3 nem Lengyeltóti illetékességű gyermeket gondoznak a 
bölcsődébe. A bölcsőde szóbeli tájékoztatója alapján ez az esetek megelőző években 6-8 főt 
is kitett (2009-es adat 8 fő, 2010-ben 5 fő). 
 
Kérem a testületet, szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és véleményt nyilvánítani a 
projekt szükségességéről, és a további feladatokról.   
 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a bölcsőde rekonstrukciós bővítésre beadható         
pályázatot támogatja, és felkéri Zsombok Lajos polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a pályázati anyag elkészítésére, melyet a következő testületi ülésre 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a bölcsőde rekonstrukciós bővítésre beadható     

   pályázatot nem támogatja. 
 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 31. 
 
 
                                                                                                                  Zsombok Lajos 
                                                                                                                    Polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:                            Jóváhagyta: 
   

    
Korenika László         Dr. Szatmári Ibolya 
vezető-főtanácsos                    jegyző 
 


