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Tisztelt Közgyőlés!

A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére támogatás igénybevételeinek
részletes feltételeirıl szóló 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján lehetıség nyílik „Bölcsıdék, valamint
Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” 2009. április 3-ai határidıvel pályázat
benyújtására. A támogatás a települési önkormányzatok és társulásaik - beleértve a többcélú kistérségi
társulást (a továbbiakban: Társulás), továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött intézményi társulást (a
továbbiakban: intézményi társulás) - által fenntartott bölcsıdék, valamint óvodák és általános iskolák
infrastrukturális fejlesztését szolgálja.
A bölcsıdék infrastrukturális fejlesztésére a bölcsıdét, többcélú, közös igazgatású, bölcsıdei feladatot is
ellátó intézményt fenntartó települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata,
továbbá Társulás nyújthat be pályázatot. A támogatást a feladatot ellátó épület, játszóudvar felújítására,
korszerősítésére, akadálymentesítésére, valamint a feladataik ellátásához szükséges eszközök és
berendezések beszerzésére igényelheti, mely a támogatási összeg maximum 20%-ig terjedhet.
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, összege intézményenként legfeljebb 20 millió Ft,
melynek intenzitása 80%, azaz 20 %-os önerı biztosítása szükséges.
Óvodák és általános iskolák infrastrukturális fejlesztése során egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3
általános iskola fejlesztésére, korszerősítésére, akadálymentesítésére és kapacitásbıvítésére pályázhat. A
teljes támogatási összeg legfeljebb 20 %-áig eszközbeszerzés engedélyezett, amely más állami forrással
nem vonható össze.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi intézmények illetve projektek esetében tervezi a
pályázat benyújtását:

1. Városi Bölcsıde (Szekszárd, Perczel M. u. 4.) infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsıdéje épületében nem biztosított az
akadálymentes közlekedés, a 2007-ben történt felügyeleti hatósági ellenırzéseket követıen a Regionális
Módszertani Bölcsıde, valamint Bonyhád Város Jegyzıje a mőködési feltételek megvalósulását
kifogásolták, kiemelve az épület rossz mőszaki állapotát, a tejkonyha és a fürdıszobai kapcsolódás
hiányát.
A gyermekfürdetık csoportszobákhoz történı kapcsolódásának kialakítása és belsı átalakítása a
gyermekek ellátásában jelentıs fejlesztést jelentene, segítené az intézményben folyó nevelı-gondozó
munkát, valamint megvalósítható lenne az a szakmai elvárás, amely a kisgyermekek biztonságát jelentı
közvetlen kapcsolattartást írja elı a szobában tartózkodó gyermekek és a fürdıben tisztázást végzı
gondozónı között. Az ellátás minıségének javítása a gyermekek tömörülésének megelızése
szempontjából is fontos, valamint az átalakítás által csökkenne a gyermekek elhúzódó gondozás miatti
fáradtsága és megszőnne a kisegítı személyzet által biztosított felügyelet igénye is.
A meglévı wc-mosdó áthelyezésével és az elkülönítı megszüntetésével egy új fürdetı helyiség alakul ki,
mely a közös öltöztetı helyiségbıl és a babakocsi tárolóból valamint a csoportszobából is
megközelíthetı. Ez az átalakítás három pavilonban azonos módon történik, a negyedik pavilonban pedig
ezek mellett megvalósul az akadálymentes környezet kialakítása.
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Projekt költségei:

Mőszaki fejlesztés
Gyermekfürdetık átalakítása, felújítása
Egy pavilon bejáratának akadálymentesítése, külsı rámpa
építése
Akadálymentes WC létesítése
Összesen:

Adatok eFt-ban
Mőszaki
Támogatás
Önerı
fejlesztés költsége
mértéke
mértéke
20.540
1.400
800
22.740

18.192

4.548

Kérem a tisztelt Közgyőlést a pályázat benyújtásának és a szükséges önerı biztosításának támogatására.

2. 2.sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka u-i tagintézménye (Szekszárd, Kadarka u. 110.)
infrastrukturális fejlesztése
A Kadarka u-i tagintézmény többcélú intézmény, alapító okiratában szerepel a mozgássérült gyermekek
óvodai ellátása, azonban az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek és speciális játszóudvari eszközök
nem biztosítottak. Emellett a csoportszobákhoz tartozó szociális blokkok természetes szellızése nem
megoldott, burkolatuk, csatornahálózatuk elavult, cseréjük, felújításuk szükségessé vált. Az
csoportszobák nyílászárói korhadtak, rosszul záródnak, cseréjük szükséges, valamint a csoportszobákhoz
csatlakozó terasz felett elıtetı kiépítése javasolt.
Projekt költségei:

Mőszaki fejlesztés
Vizesblokkok, belsı víz és szennyvízelvezetés
rekonstrukciója
Egy vizesblokk akadálymentesítése, akadálymenetes WC
létesítése
Bejáratok akadálymentesítése, külsı rámpa építése
Homlokzati nyílászárók cseréje
Teraszokhoz elıtetık létesítése
Belsı közlekedık burkolat cseréje, festés mázolás
Speciális udvari eszközök beszerzése
Összesen:

Adatok eFt-ban
Mőszaki
Támogatás
Önerı
fejlesztés költsége
mértéke
mértéke
5.560
1.160
2.800
5.800
3.400
2.800
2.400
23.920

19.136

4.784

Kérem a tisztelt Közgyőlést a pályázat benyújtásának és a szükséges önerı biztosításának támogatására.

3. Gyermeklánc Óvoda (Szekszárd, Perczel Mór u. 2.) infrastrukturális fejlesztése
Az intézményben közel 260 m2 alapterületen a régi konyha és hozzá tartozó helyiségek helyezkednek el,
melyeket jelenleg nem használnak. Az alapvetı mőködés feltételeinek szempontjából a tornaszoba
létesítése a meglévı konyha területén és az intézmény akadálymentesítése elkerülhetetlenné vált. A
kialakításra kerülı tornaterem és kapcsolódó helyiségeinek bérbeadása az óvodának bevételi forrást
jelentene, az épületrész akadálymentesítése pedig lehetıséget nyújtana az egyenlı esélyő hozzáférés
biztosítására.
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Projekt költségei:

Mőszaki fejlesztés
Tornaszoba, öltözık, szociális blokkok, raktárak
létesítése, helyiségek felújítása
Bejárat akadálymentesítése, külsı rámpa építése, elıtetı
létesítése
Akadálymentes WC létesítése
Kémény elbontása, bevilágító kupola létesítése
Összesen:

Adatok eFt-ban
Mőszaki
Támogatás
Önerı
fejlesztés költsége
mértéke
mértéke
24.416
1.800
800
3.500
30.516

20.000

10.516

Kérem a tisztelt Közgyőlést a pályázat benyújtásának és a szükséges önerı biztosításának támogatására.

4. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészoktatási Intézmény (Szekszárd, Zrínyi u. 78.)
infrastrukturális fejlesztése
A Garay János Általános Iskola tornacsarnokához tartozó szociális blokkok és öltözık mőszaki állapota
meglehetısen leromlott, felújításuk a tornacsarnok intenzív kihasználtsága miatt elkerülhetetlen. Emellett
biztosítani kell az intézményben az akadálymentes környezet kialakítását, elsı lépésként a bejárat és a
tornatermi rész akadálymenetesítésével, valamint akadálymentes WC-mosdó létesítésével. A fejlesztés
keretében meg kell oldani a földszinti és tornatermi épületrész szintkülönbségének áthidalását, belsı
rámpa létesítésével.

Projekt költségei:

Mőszaki fejlesztés
Tornateremhez tartozó szociális blokkok, öltözık és
közlekedık felújítása
Bejárat akadálymentesítése, külsı rámpa építése, porta
átalakítása
Akadálymentes WC létesítése
Belsı rámpa kialakítása, tetı és végfal építése
Belsı közlekedık burkolatának felújítása, cseréje
Összesen:

Adatok eFt-ban
Mőszaki
Támogatás
Önerı
fejlesztés költsége
mértéke
mértéke
14.000
1.800
1.200
5.800
22.800

18.240

4.560

Kérem a tisztelt Közgyőlést a pályázat benyújtásának és a szükséges önerı biztosításának támogatására.

5. I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája (Szedres, Széchenyi u. 44.)
infrastrukturális fejlesztése
Az I. Béla Gimnázium intézményi társulás keretében mőködtetett óvodájában a kötelezı
eszközfelszereltség hiányossága miatt szükségessé vált a nevelıi szoba kialakítása, valamint a fejlesztı
pedagógiai és logopédiai tevékenység ellátása kapcsán külön foglalkoztató helyiség kialakítása,
amelyeket csak az épület bıvítésével lehet megoldani. Az intézményben biztosítani kell továbbá az
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akadálymentes környezet kialakítását, valamint elkerülhetetlenné vált a konyha-mosogató helyiség
átalakítása, a közlekedık felújítása, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje.
Projekt költségei:

Mőszaki fejlesztés
Épület bıvítése, nevelıi szoba és fejlesztı helyiség
kialakítása
Bejárat akadálymentesítése, külsı rámpa építése, elıtetı
létesítése
Akadálymentes WC létesítése
Homlokzati nyílászárók cseréje
Melegítıkonyha átalakítása, felújítása
Tetıfelújítási munkák
Belsı közlekedık burkolatának felújítása, cseréje
Összesen:

Adatok eFt-ban
Mőszaki
Támogatás
Önerı
fejlesztés költsége
mértéke
mértéke
11.610
1.800
840
3.000
600
1.400
1.600
20.850

16.680

4.170

Kérem a tisztelt Közgyőlést a pályázat benyújtásának és a szükséges önerı biztosításának támogatására.

Szekszárd, 2009. március 18.

Szeleczki József
igazgatóság vezetı
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Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján
„Bölcsıdék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázati
felhívásra pályázat benyújtását a Városi Bölcsıde (Szekszárd, Perczel M. u. 4.) infrastrukturális
fejlesztése tárgyában, valamint a pályázathoz szükséges 4.548 eFt önerıt a 2009. évi költségvetés
Pályázati keret elıirányzata terhére biztosítja.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján
„Bölcsıdék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázati
felhívásra pályázat benyújtását a 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka u-i tagintézménye (Szekszárd,
Kadarka u. 110.) infrastrukturális fejlesztése tárgyában, valamint a pályázathoz szükséges 4.784
eFt önerıt a 2009. évi költségvetés Pályázati keret elıirányzata terhére biztosítja.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján
„Bölcsıdék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázati
felhívásra pályázat benyújtását a Gyermeklánc Óvoda (Szekszárd, Perczel Mór u. 2.)
infrastrukturális fejlesztése tárgyában, valamint a pályázathoz szükséges 10.516 eFt önerıt a 2009.
évi költségvetés Pályázati keret elıirányzata terhére biztosítja.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján
„Bölcsıdék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázati
felhívásra pályázat benyújtását a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészoktatási
Intézmény (Szekszárd, Zrínyi u. 78.) infrastrukturális fejlesztése tárgyában, valamint a
pályázathoz szükséges 4.560 eFt önerıt a 2009. évi költségvetés Pályázati keret elıirányzata terhére
biztosítja.
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján
„Bölcsıdék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázati
felhívásra pályázat benyújtását az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája (Szedres,
Széchenyi u. 44.) infrastrukturális fejlesztése tárgyában, valamint a pályázathoz szükséges 4.170
eFt önerıt a 2009. évi költségvetés Pályázati keret terhére elıirányozza azzal a kikötéssel, hogy a
fentiekben meghatározott önerıt Szedres Község Önkormányzata a 2009. évi költségvetése terhére
biztosítja. Valamint felkéri Tisztelt Polgármester Urat, hogy keresse meg Szedres Község
Önkormányzatát azzal, hogy nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítása során - az
utófinanszírozásos feltételrendszer miatt - fenti összeget Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére rendelkezésre bocsátja.

Határidı: 2009. április 3.
Felelıs: Horváth István polgármester
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