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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az eltelt évben többször szóba került a Lengyeltóti Városi Bölcsőde (Lengyeltóti, Rákóczi u. 

10.) 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 DDOP-3.1.3/D-11 számú, a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázatban lehetőség nyílik arra, hogy a fentiekben 

megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésén felül új csoportszoba épüljön, a konyha, a 

vizesblokk, a szociális rész gépészeti felújításra kerüljön, az épületenergetikai korszerűsítés is 

elkészülhessen, valamint a bölcsődei létszám 26-ról 40 főre bővüljön. 

 

A pályázati cél megvalósítására kizárólag a fejleszteni kívánt szolgáltatást nyújtó 

intézmény fenntartói pályázhatnak. A Bölcsőde esetében a fenntartó a Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás, így ő jogosult a pályázat beadására. 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az épület tulajdonosa 

határozatban döntött arról, hogy támogatja a pályázat benyújtását, és biztosítja a pályázó 

Kistérségi Társulás részére a pályázat előkészítésével (tervezés, megvalósíthatósági 

tanulmány és közbeszerzés költségei) és megvalósításával kapcsolatos valamennyi költséget. 

A bölcsőde beruházás várható teljes bekerülési költsége 94.000.000 Ft, melyből a saját erő 

összege 4.700.000 Ft. A pályázat megvalósításából adódó vagyonnövekmény a tulajdonos 

Lengyeltóti Város Önkormányzatát illeti. 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosának a pályázat beadásakor 

nyilatkozatban kell vállalnia tulajdonosi hozzájárulását a pályázat benyújtásához, annak 

végrehajtásához, és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

pályázó által történő aktiválásához, valamint azt, hogy az érintett ingatlant a fenntartási 

időszak végéig az intézményfenntartó pályázó rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat 

tartalmazza az igazolást, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a használati szerződés hatálya 

alatt a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll. 
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Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó, 

határozatban dönt a Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. sz. alatti Városi Bölcsőde felújítása és bővítése 

céljából a DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú, a „Szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat 

benyújtásáról. 

A bölcsődei beruházás teljes bekerülési költsége 94.000.000,-. Ft melyből a saját 

erő összege 4.700.000,- Ft. 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete határozatban dönt arról, hogy a pályázat előkészítésével és 

megvalósításával kapcsolatos valamennyi költséget a saját költségvetésének 

terhére a Kistérségi Társulás részére biztosítja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2011. december 8. 
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