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Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezix
Humánszolgáltatásĺ Bizottság

véleményezi

tr

Határ ozati j av aslat a bizottság szźlmźra:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

mestáľwalását.

a

Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

1.

Előzmények

Józsefuáľosi onkormányzat 20|0' augusztus o2-án kötött támogatási szerzodést vÁľl Magyar
Regionális Fejlesztési és Uľbaniszikai Nonproťlt Kft-vel, mint közreműk<jdő szeľvezettel a

A

,,Bölcsődeépítés Józsefvźtrosban'' című, KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számu,
316 832 500 Ft ĺisszköltségrĺ Pľojekt megvalósítására. A projekt keretében Józsefuáros
onkormányzataij, háromcsoportos bölcsődét a|akítki a Tolnai L. u. l9. szám a|atti ingatlanon.

2.

Befejező feladatok

A

Projektnek megfelelően a Tolnai L. u. 19. szám alatti btĺlcsőde elkészült, jelenleg a
mfüödés megindításĺához szfüséges haszná|atbavételi engedély és mfü<jdési engedély
megszerzése van folyamatban. Jelenleg a páIyazatban vá||a|t eszközök beszerzése
folyamatban v an, 2lI2.július végéľeminden ęszkoz beszerzésre kerül.
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A

Projekt részletes múszaki taľtalommal és kdltségvetésselrendelkezik, ezek alapjźtn
lehetséges a tźmlogatźlsiĺisszegek lehívása a kifizetési kéľelmekalapjźn. A bölcsődét a
Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék fogja tizemeltetni. Az épĹilet bejfuása során az intézmény
vezeto, atvzo|tősźą és az ÁNTSZ részétől is felmeľiiltek olyan igények, melyek atźlmogatźs
keretében nem elsziĺmolhatók, de javasoltak az iĺtézményműködéséhez beszerezIi,
felszerelni és szfüségesek mind a hasznáIatba vételi, mind a működési engedély
megszerzéséhez.Beszerzésifüet a Jőzsefuźrosi Egyesített Bölcsődék tudja lebonyolítani,
melynek költsége cisszesen nettó 3 2O3 7gg Ft + Áfa, azazbruttő 4.068.825.- Ft.

A szfüséges eszközök, munkfü rész|ęteme azalźlbbiak:
- forgalomtechnikai terv készítésęa jáľmúvek behajtásiáľa alkalmas jaľdaszegély
kiďakításah oz és v

-

źlrako

zni

ti lo s

tábla kihely ezéséhęz

jármúvek behajtásara alkalmas jaľdaszegélykialakítása az épület autó behajtásźra
_--1
kaoujtnál
alkalmas
-__--^-_---vátakozni tilos tábla kihelyezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca sarkára, a
Bérkocsi utca felĺĺlioldalt szabźiyozva

-

bejarat e|ótt, járdéra 4mx1m fiiggőleges 8 cm távolságú pálca osztású elem
felszerelése az iitestte való kifutás megelőzésére

-

hĺĺromágűzasz|őtaľtó felszerelése a homlokzatra

.
-

f4 db TORK fehéľszínű folyékony szappan adagoló

-

dolgozói oItozo szekĺény4 db
konyhai előszobába beépítettszekľény 204x30x237,fehér koľpusz, magasságban3x2
ajtfua osztva,6 polckozzel edények táro|ásáta
18 db

TORK MINI

12 db

TORK WC papíľtaľtó, műanyag

muarlyag fehér színű kéztorlőpapír adagoló

ebédlő helyiségben négylapos villanyttĺzhely és |2 szeméIyes mosogatógép
szabźlLyzat, bjzriadó teľv
tílzvéđęImi
b.;r:riadó terv,

hĺzvédelmi binonstęijelek kihelyezése (l0 db)

tvzo|tő készülékfelszereléssel (2 db)

a|kalmazottaktumédelmi oktatása (1 alkalom)
foglalkoztatőkbahat daľab piszok fogó szőnyeg
felnőtt étkező aszta|3 đb

falvédő burkolat

6

foglalkoztató helyiségbe 150

hosszúságb an, 40 cm paľafa burkolattal

pelenkźző asńal, fiókkal, ajtókkal, szivaccsal(3 db)

l0 fakkos szekľény (3 db)
o|toztető pad, szivaccsal (3 db)

öltöztető

szekĺényreajtő, zźlrral (36 db)

szekľényátrendezést,takatő csíkok fekagasztása (6 đb)

cm

magasságban' 750 cm

Az

ęszkozok és feladatok részletes, előzetes áĺajánlatok alapján osszeállított költségeit az
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az źxaján|atok a Stratégiai Tanácsadó Irodĺán

megtekinthetők.

Az

tlj bölcsőde mfüödtetéséte a költségvetés 2012. április l-től összesen 49.528,0 e Ft
ehőirźmyzatot tarta|maz. A vĺírható megtakaľítás kiadási eloirényzatoknál 9.505,0 e Ft, a
vaľható bevételi kiesés 2.I75,0 e Ft, a tisńamegtakaľítźs7.330,0e Ft. Javasolta7.330,0 e Ft
megtakaľításból a fenti bęszeľzésekľea 4.068,8 e Ft, valamint a biztos kezďet proglam dologi
kiadásira 2.240'0 e Ft biĺosítása.A biaos kezdet pľograÍnÍaa kĺizpontosított állami

támogatás igényelhető, amiből a program folytatható a vállalás szeľint. Az |.02|,2 e Ft
maľadék megtakaľítást javasoljuk a bölcsőde bizonságtechnikai berendezésére - kamerák
felszerelése - foľdítani.
Képviselő-testiilet döntése a helyi önkoľmrányzatok,łőI szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2) bekezđésén,valamiÍÍ,a 3712003. (vil.07.) önkormaĺryzati renđellet2. $ (2) bekezdésén

A

alapul.

A

fent leírtak a|apjźn az alźbbihatźrozatijavaslatokat terjesztem elfogadásľa a T. Képviselő-

testiilet elé.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

azEgyesitett Bölcsődék 40100-02 cím bevételiintézményiműködési saját - térítési
díjak - e|őirźnyzatát és a kiadás dologi _ élelmiszer vásarlás - e|oirźnyzatźÍ2.175,0 e
Ft-tal ttirli bevételi kiesés címén.

2.

azBgyesitett Bölcsődék 40100-02 cím kiadás személyi juttatás, ęzen belül rendszeres
személyi juttatás e|őitźnyzatát 4.985,0 e Ft-tal, egyéb juttatások e|ofuźnyzatĺánbelül a
cafetéréíae|őirźnyzatát 624,0 e Ft-tal, munkríltatót terhelő jĺírulékokés szociális
hozzájtxulźlsi adó e|őfuźnyzatát |.219,0 e Ft.tal, a dologi eLóirźnyzatát 502,0 e Ft-tal
csökkenti megtakaľítás címén.

3.

az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás dologi eloirtnyzatát 2.240,0 e Ft-tal

megemeli a biztos kezđetprogram címén.

4.

azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cím dologi e|ofuányzatát 4.068,8 e Ft-talmegemeli
az l. szźtĺlumellékletben foglaltak beszerzése címén.

5.

azEgyesitett Bölcsődék 40100-02 cím kiadás felha|mozétsi előirányzatéi |.021,2 eFttal megemeli az új bĺilcsőde éptilet biztonságtechnikai _ kameľa - eszkozzęl töľténő
felszerelése címén.

6. az

Egyesített bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szeľvek mfüödési feltigyeleti szervi támogatása eLőirźnyzatéú1.02I,2 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a támogatások saját kciltségvetési szervek
felhalmozási, felújításifeltigyeleti szervi tźlmogatása e|őirźnyzatźúugyan ezen
összeggel megemeli.

7. az onkormanyzat kiadás 11801-02 cím mfüödésre átadott

pénzeszkoz
mfü<jdési
feliigyeleti
szervek
kdltségvetési
saját
beltil
áI|aÍ1ha1Íartáson beliilre, ezeÍI
kiadásokon
támogattsa előirényzatéľ- 1.02I,2 e Ft-tal csökkenti egyéb felhalmozási
beliil a sajrĺt k<iltségvetési szervek feliigyeleti szervi támogatása eloirźnyzatźú,ugyarl
ezen osszeggel megemeli.

8.

g.

felkéri a Polgĺĺľmestert,hogy a kĺlltségvetésrőlszóló rendelet kĺjvetkező módosítźsźná|
a hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyel emhe'
ahatározatban foglalt beszerzéseket azEgyesítettBölcsőde vezetője bonyolítja le saját
beszerzésíszabźiyzatábanfoglaltakbetaľtásával.

Felelős: 3-4,8 pont polgármeste r és azintézmény vezetoje
1

-2,3,5,6,7,8 polgármester

Hataľidő: 1-6,8 pont azonnal,illetve folyamatos, 8. pont a következő módosításnál

A diintés végľehajtásáńvégző szewezeti erység: Józsefuiĺľosi Egyesített Bölcsődék
Budapest, 201f .július 1 0.
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Törvényességi ellenőrzés
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Rimĺán Edina
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PÍojekt keretében haĺomcsoportos bölcsőde
,,BĺilcsőtleépítésJózsefuarosban'' című, KMoP- 4.5.2-09-2oo9-o023 azonosító számú, 316 832 500 Ft osszko|tségíĺ
alatti
19.
szam
To|ĺai
L.
u.
kialakítasa a

Az intémrény működtetéséhez kapcsolódó,

a pályázat

mĺiszaki tartalmában nem

Megnevezés
Forgalomtechnikai terv készítésea jármĺĺvek behajtasfua alka|Ínas
iardaszegély kiďakításahoz és vĺiĺakomitilos ĺĺblakihelyezéséhez
iármúvek behajtasrára alkaĺmas jĺírdaszegélykialakĺtasa az épület autó
behaitasara alkahnas kapui anál
váľakomi tilos tábla kihe|yezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca

:sénv

krvrtelezes munkiák:

aHtámasztása

|osszeg (nettó Ft)

a megépített kapu hasmáilatához szĺikséges a jźrduzegé|y
átalakítása és a gyerekek bĺilcsédébeszallítasa miatt a

2s0 00(

vaĺakozĺrítilos tábla kihelyezése
megépített kapuhoz szükséges

r

a

jaĺdaszegély átalakĺtása

l gyerekek bölcsődébe szallítasa szepontjábó| fontos egy
ľáĺakomitilos útszakasz kialakitasa az épület előtt
sarkáĺa. a Bérkocsi utca felłili oldalt szabźiyozl'la
rcjaĺat előtt, jrí'rdIíĺa4mx1m fiiggőleges 8 cm tavolságú pálca osztású elem a JEB vezetőjével történt bejaÍas soĺaĺrmegállapítottut hogy
az esetelgesen kiszaladó gyerekek megvédése érdekében
]elszerelése az úttestre való kifutás megelĺĺzésére
fontos megépíteni
:Iőirások a|apian sziikséges az épületre felszerelni
larom ású zźlsż'otaÍt,ó felszerelése a homlokzafra
a
JEB vezetőjével tĺirténtbejaĺas utan javasoljuk felszerelését
lolgozói öltöző szekrény 4 db
(onyhai előszobába beépített szekény 204xj0x237, fehér korpusz,
nagasságban 3x2 aitóra osz1,ła.6 polcközzel edények tá'Íoliísara
z4 db TORK fehér szinű folvékonY szappan adagoló
l8 db TORK MIM mĺíanyagfehéĺszínű kéĺ<irlőpapíĺadagoló

ANTSZ helyszíni bejiirás során kérte beszerelését

az

3l Ol/
4 51(
155 90(

165 49(

f45 76(

ANTSZ helyszíni beiárás során kérte beszerelését

200 52(
123 960

az

ÁľľľsZhelvszíni beiaras sorĺĺnkérte beszerelését
ĺ'NTSZ helyszíni bejaĺas soriĺn kérte beszerelését

z

nizvédelmi szab á|y zat, tílzriadó terv
tiízriadó tęrv. nízvédelmi biĺonsági ielek kihelyezésę (10 db)
tíizoltó késztilékfe|szereléssel (2 db)
alkalmazottak tiizvédelĺni oktatasa (1 alkalom)
foslalkoztatókba hat darab piszok fogó szőnyeg

ľiĺzoltó a|tali előíÍás a miiködési engedély megadásához

]elnőtt étkezó asztal3 db

30911

az Á].{TsZ hetyszíni bejaras soĺán kérte beszerelését

TORK WC papír taĺó' műanyag
:bédlő helyiségben négylapos villanynĺzhely és 12 szemé|yes mosogatógép
12 db

272 tTc

z

100 00(

ľtizoltó altali előírás a mĺiködési ęngedély megadásához
ľíízoltóaltďi előíras a míiködési engedély megadásához
IÍĺzoltó általi előíras a működési engedély megadásahoz
az Áľľsz helvszíni beiarás sorrĺn kérte beszerelését
a JEB vezetĺíjéveltörtént bejarás utan javasoljuk fe|szerelését

ialvédő bwkolat 6 fog|alkoztató helyiségbe l50 cm magasságban, 750 cm
rosszúságban, 40 cm parafa burkolattal

a

JEB vezetőjével történt bejaÍas után javasoljuk felszerelését

lelenkazó asztal, ťrókkal, ajtókkal, szivaccsal (3 db)

r

JEB vezetőjével történt bejrĺras utan javasoljuk beszerzését

10 fakkos szekrény (3 db)

l JEB vezetőjével történt bejáras utĺĺnjavasoljuk beszerzését

jltöztetó

pad, szivaccsal (3 db)

l JEB vezetőjével tdrtént bejaÍás utánjavasoljuk beszeĺzését

5ltöztető szekrényre ajtó, zánal (36 db)

l JEB vezetőjével történt bejarás utan javasoljuk beszeĺzését

lzekrény átrendezést, takaró csíkok felragasztasa (6 db)

l JEB vezetŕ!'jéveltörtént bejaÍas utanjavasoljuk beszeÍzését

40 00(
10 00(

24 00(

l0

00(

tf1 50(
67 5st
786 60C
170 43C
85 215
106 305
I

t5 59(
79 80(

3203799

nettó łisszesen
áfa

mind összesen

865 02(
4 068 82!

