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Budapest Józsefu á ľosi onko rmänyzat

lő.testĺilete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

1. Előzmények

A Józsefuáľosi onkormányzat 2010. augusztus 02-án kötött tamogatási szerződést vÁľĺ Magyar

Regionális Fejlesztési és Urbanisĺikai Nonproťrt Kft-ve|, mint kĺjzľeműködő szervezettel a

,,B<ilcsődeépítés Józsefrárosban'' című, KMOP-4.5.2-09-2009.0023 azonosító szźtmű,

316 832 500 Ft összköltségtĺ Projekt megvalósításáľa. A pľojekt keretében Józsefuáros

onkormányzataűj, háľomcsopoľtos bölcsődét a|akít ki a Tolnai L. u. 19. szám a|atti ingatlanon.

2. Befejező feladatok

A Pľojektnek megfelelően a Tolnai L. u. 19. szźtm alatti bölcsőde elkészĹilt, jelenleg a
mfüödés megindításiĺhoz sztfüséges használatbavételi engedély megszeľzése van folyamatban

és ezutźn indítható meg a mfütidési engedély megszerzése.

A Projekt részletes műszaki taľtalommal és költségvetéssel rendelkezik, ezek a|apján

lehetséges a tźĺrlogatási ĺisszegek lehívása a kiťlzetési kérelmek alapján. A bĺjlcsőđét a
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Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék fogja üzemeltetni. A intézmény vezetővel a megépített

épiiletben bejáľást taľtottunk, melynek keretében felmerĹilt az intézmény mfüödtetéséhez

kapcsolódó , a páIyźzat műszaki tartalrmźlban nem szereplő eszköz<jk bęszerzése, kivitelezés

munkak elvégzése és az épület orzésével kapcsolatos k<iltség elszámolása.

A sztikséges eszkĺjzĺjk, munkák részletezve az a|ábbiak:

- járművek behajtásara alkalmas jiírdaszegély kialakítása az épület autó behajtásźra
alkalmas kapujanál

- megállni tilos tábla kihelyezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca felőli oldalon

- a Bérkocsis utcai bejáratnáI az ajtő falnak titközését megakadályoző itköző kialakítása
az uďv ari tarolókra a nyitás megkönnyítésére fogantyú felszerelése

- bejárat előtt, jaľdaľa 4mx1m fiiggőleges 8 cm távolságú pźt|ca osztású elem
fel szerelése az ultestr e való kifu tás me gelő zé s ére

- haĺom águ zász|őtaľtó felszerelése a homlokzatra

- dolgozói <jltöző szehéĺy 7 db

- fehér mosogató előterébe, 30-40 cm mély szekĺény a gyerek edények táĺo|ésára

- fiirđőszobákba a törölköző tartőta, a t<jrölköző taľtóval megegyező osztású, kétoldalas
kb 50cm magasságú nyitott fakk, a gyermekek bcilcsődei ruhájának táro|źsára

- azátadókba a męgmaÍadó oltoztető állvĺĺnyokra ajtő

. 3 db kb 60 cm magas ĺĺltĺiztető pad

- a fiĺrdőszobĺĺkba 3 db 60x90 cm az egyik 60 cm oldalon nyitott, belépővel ľendelkező
pő|yáző

. folyékony szappantaľtók, minden kézmosó helyen.

- toalett papír tartók a gyeľek és felnőtt illemhelyekhez

- ebédtő helyiségben négylapos villanytiĺzhely és 12 szemé|yes mosogatógép

- helyiségekfeliratozása

- a foglalkoztatókba hat darab piszok fogó szőnyeg

- felnőtt étkezó aszta| 4 db

A felsoroltak megvalósításával a bölcsődét üzemeltętó Józsefuárosi Egyesített Bölcsődéket javaslom

megbizni' A felsoroltak kĺiltségeit nem tartalmazza a ,,Bölcsődeépítés Józsefuaĺosban'' című,

KMQP-4.5 .2-09-fOO9-0023 azonosító sztlmu projekt költségvetése, így kĺĺltségvetési feđezet

biztosítás szfüséges, melynek tlsszege várhatóaÍI bruttó 5 000 000 Ft, melyből 2.500 e Ft

fe|ha\mozási, 2.500 e Ft működési kiadás A fedezetet javaslom az általanos műkĺjdési

tartalékľól bizto sítani.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi önkoľmányzatokról sző|ő 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezdésén, valamint a37lf003. (VII.07.) onkormányzatirendelet f.s Q) bekezdésén alapul.

A fent leíľtak a|apjźn az a|źhbihatźrozatijavaslatokat terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testiilet

elé.

,k



Határozati javaslatok

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

1. bruttó 5 000 000 Ft iisszeget biztosít z Jőzsefválrosi Egyesített Biilcsőde részére a

,,Biilcsődeépítés Józsefoáľosban'' címĺĺ, KMOP.4.5.2.09-2009-0023 azonosítĺí

számú projekt keľetében megépĺilt To|naĺ L. u. l'9. szálm alatl találhatĺi biilcsőde

eszkiizbeszeľzéseiľeo munkáiľa a felsoľoltak szeľint:

. jármúvek behajtásfua alkalmas járdaszegé|y kialakítása aZ épület autó
b ehajtźsźlr a alkalmas kapuj ánál

- megállni tilos tábla kihelyezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca felőli
oldalon

- a Bérkocsis utcai bejáratnáI az ajtő falnak ütközését megakadályoző utkozó
kialakítása azudvaľi táľolókľa a nyitás megkonnyítéséľe fogantyu felszerelése

- bejfuat eIott, jélrdara 4mx1m fiiggőleges 8 cm távolságú pálca osztású elem
felszerelése az úttęstre való kifutás megelőzésére

- hiíĺom źryú zász|őtaľtó felszerelése a homlokzatra

. dolgozóiö|töző szekľény 7 db

- fehér mosogató előterébe, 30-40 cm mély szekĺény a gyerek edények
tárolására

- fiirdőszobakba a t<jrölkĺizo tartőra, a tĺjrölköző taľtóval megegyező osztású,
kétoldalas kb 50 cm magasságú nyitott fakk, a gyermekek bĺjlcsődei ruháj'ínak
tźľoIástra

- az átadőkba a megmaradó öltĺiztető állvĺínyokľa ajtő

- 3 db kb 60 cm magas öltĺiztető pad

- a fiiľdőszobĺíkba 3 db 60x90 cm az egyik 60 cm oldalon nyitott, belépővel
ľendelkező pő|yaző

- folyékony szappantaľtók, minden kézmosó helyen.

. toalett papír taľtók a gyerek és felnőtt illemhelyekhez

. ebédlő helyiségben négylapos villanyhĺzhely és 12 szeméLyes mosogatógép

. helyiségekfeliratozása

- a foglalkoztatókba hat darab piszok fogó szőnyeg

- felnőtt étkező asztal4 db

Felelős : polgáľmester

Hatańdő: f0I2' május 1 7.

2. az 1. pontban foglaltak miatt

^. 
az Onkormányzat kiadás 11107.01 cím Műkiidési általános és céltaľtalék
e|őirźnyzatán belül az általános taľtalék e|őirányzatát 5.000 e Ft.tal
csökkentio ezze| egyidejűteg a 11108.02 cím miĺktidésľe átadott pénzeszköz
ái|amháztaľtáson belülre, ezen belül a saját kłiltségvetési szeľvek felügyeleti
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támogatása előirányzatát 2.500 e Ft.tal, a 11108.02 cím egyéb felhalmozási
kĺadáson belĺil a saját ktiltségvetési szeľvek felügyeletĺ támogatása
e|őir źny zatát 2.500 e Ft.tal megemeli.

b. az Egyesített Btilcsődék 40100.02 cím bevételi támogatások saját ktiltségvetési
szeľv műktidési felůigyeleti szerv támogatás e|őirányzatát 2.500 e Ft.tal., ez.zel
egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát ugyanezen iisszeggel megemeli a
Tolnaĺ L. u. 19. szálm a|att talLź.J.hatő błilcsőde üzembe helyezésével kapcsolatos
kiegészítő munkák miatt.

c. az Egyesített Bölcsődék 40100.02 cím bevételi támogatások saját
kiiltségvetési szerv felhalmozási, felújítási felügyeletĺ szeľv támogatás
e|őirányzatát 2.500 e Ft-tal, ezze| egyidejűleg a kiadás felhalmozásĺ
e|őirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Tolnai L. u. t9. szám a|att
taľrá.Jhatő bii|csőde eszkłizbeszeľzés címen.

felkéľĺ a Jĺízsefváľosi Egyesített Biilcsődék vezetőjét ahatározat 1. pontja szerinti
munkák e|végzéséhez és az eszkiiztik beszerzéséhez szükséges szeľződések

megktitéséľe.

Felelős : JEB vezetője

Hataľidő: 20|2. május 31.

felkéľi a Polgármesteľt, hogy a kiiltségvetésľől szólĺi rendelet ktivetkező

m ĺó do sítás ánáil a hatá.ľ ozatban fo glalta kat ve gye fi gyelembe.

Felelős : polgármester

Határiđo: a20I2. évi koltséevetés kĺjvetkezó módosítása

A dtintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék

Budapest, 2012. május 03.

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Rimĺín Edina

jegyző

nevében és me gbizásábő|

3.

4.

/,
{* 9ĺ

2012 MAJ 0 7.

Dr.

a|jegyző


