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Egyszerő szótöbbség
Fenntartói illetve tulajdonosi hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszoba bıvítéséhez

Tisztelt Közgyőlés!

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft 2010. évben nagykonyhai beruházást valósított meg, amely két
önkormányzati fenntartású intézményt érintett, a Baka István Általános Iskolát és a Gyermeklánc
Óvodát.
A Baka I. Általános Iskolában a beruházás keretében – a konyha alapterületének növelésével
egyidejőleg – átalakításra és felújításra került az intézmény étterme, így kompenzálva az intézményi
étkezde alapterület csökkenését.
A Gyermeklánc Óvodában szintén történt terület átadás a konyha javára, melynek kompenzációjaként
a régóta megoldatlan tornaszoba bıvítés merült fel lehetıségként. Az átadott terület egy 13,55 m2-es
folyosó részt, egy 7,47 m2-es fénymásoló és egy 18,04 m2-es raktárhelyiséget foglal magában, így az
összes átengedett terület 39,04 m2.
A tornaszoba bıvítéséhez a Diákétkeztetési Kft a terveket elkészíttette, amely szerint az Óvoda
beépített alapterülete 66,48 m2-rel, míg hasznos alapterülete 55,59 m2-rel bıvülne, így a jelenleg
31,93 m2-es tornaszoba 63,92 m2-esre bıvülne és három – összességében 23,6 m2 – tároló
helyiséggel is gyarapodna az intézmény.
Az elkészült terveket az Óvoda, építési engedélyezésre benyújtotta, az építési engedélyt 6330-6/2010.
szám alatt, 2010. október 18.-án, Bátaszék Város Jegyzıje, mint engedélyezı hatóság adta ki.
Az építésre bekért árajánlatok alapján a PSN Kft adta a legkedvezıbb ajánlatot. Az ajánlatok adatai az
alábbiakban foglalhatók össze:
- PSN Kft, összege: 9 805 002,- Ft + 25% ÁFA, fajlagos költség: 147 488 Ft/m2
- TIMPANON Kft, összege: 10 779 509,- Ft + ÁFA, fajlagos költség: 162 147 Ft/m2
- PRO-PRIMER Kft, összege: 11 070 955,- Ft + ÁFA fajlagos költség: 166 531 Ft/m2
A tornaszoba bıvítését a Diákétkeztetési Kft – a tulajdonos hozzájárulása esetén – az átvett területért
cserébe elvégezné saját finanszírozásában, beruházása keretei között, majd az óvoda mőködési idején
kívül annak hasznosításában is részt venne. Így az intézmény is megfelelı tornaszobához jutna, ami
régi igényük, illetve a beruházás finanszírozását sem kellene a fenntartónak megoldani.
A beruházás – a hozzájárulás megadása esetén – 2011. február 15.-éig megkezdhetı, várható
befejezése 2011. május 15.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a fenntartói illetve tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen megadni.

Szekszárd, 2011. január 31.

Bay Attila
ügyvezetı

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Gyermeklánc Óvoda
tornaszoba bıvítésére vonatkozóan a beruházás megkezdéséhez a Diákétkeztetési Kft-nek a
tulajdonosi, illetve a Gyermeklánc Óvoda részére a fenntartói hozzájárulást megadja.
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