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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2007. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Bölcsődei helyzet tárgyalása, új csoport indítási
lehetőségeinek megvizsgálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívott: dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője
Mészáros Ferencné Bölcsődevezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. február 15-i ülésén tárgyalta az
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely szerint további bölcsődei csoport
indítására 10.000.000,- Ft kerüljön elkülönítésre Tapolca város 2005. évi költségvetésében. A
Bizottság erre vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület nem fogadta el.

Jelen pillanatban a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma 43 fő, melyből 32 fő óvodába
megy szeptembertől és 11 kisgyermek marad. Közülük 6 még 2007. december 31-e előtt
betölti a 3. életévét, mely időponttól ők is óvodába mehetnek. A mai napon az ismert
bölcsődei felvételi kérelmek száma 24, viszont a tavalyi év hasonló időszakában szintén ilyen
létszámmal működött a bölcsőde, 2006. őszétől azonban helyhiány miatt már további
kisgyermekeket nem tudtak felvenni. A demográfiai adatok tanúsága alapján a
gyermeklétszám ugyan csökken, de élve a jogszabály adta lehetőséggel, a családok anyagi
biztonsága érdekében egyre több édesanya kénytelen a GYES ellátás folyósítása mellett teljes
munkaidős foglalkoztatást vállalni. Közülük nagyon sokan gyermekük felügyeletét családon
belül megoldani nem tudják, számukra egyetlen lehetőség a bölcsődei férőhely biztosítása.

A bölcsőde előző időszakban, valamint az idei évben mért kihasználtsági mutatókat az alábbi
táblázat mutatja:
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2006. évi kimutatás

Hónap Jelen lévő
gyermekek száma

(fő)

Beírt gyermekek száma
(fő)

Kapacitás-kihasználtság a
beírt gyermekek számához %

Január 36 36 86,1
Február 38 28 73,7
Március 38 28 73,7
Április 40 31 77,5
Május 40 32 80
Június 40 29 72,5
Július 38 29 76,3
Augusztus 40 30 75
Szeptember 32 30 93,8
Október 38 31 81,6
November 41 31 75,6
December 41 34 82,9
Átlag 38,5 30,3 78,7
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2007. évi kimutatás

Hónap Jelen lévő
gyermekek száma

(fő)

Beírt gyermekek száma
(fő)

Kapacitás-kihasználtság a
beírt gyermekek számához %

Január 45 37 82,2
Február 43 29 67,4
Március 43 36 83,7
Április 42 36 85,7
Május 41 35 85,4
Átlag 42,8 34,6 80,8
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2007. évi
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Mivel jelen pillanatban nem pontosan meghatározható az év hátralévő részében jelentkező
bölcsődei felvételi kérelmek száma, továbbá a Képviselő-testület illetve a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is több ízben foglalkozott már a
problémával, a bölcsőde jelenlegi épületében több alkalommal is helyszíni bejárást tartottunk,
melynek eredményeképpen az alábbi javaslatot terjesszük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A helyzetértékelésnél abból a körülményből indultunk ki, hogy az eredetileg is bölcsőde
funkciónak épült épületszárny - amely jelenleg a Szász Márton Általános Művelődési
Központ diákjai által használt – visszaalakításával változtatható meg a funkció a legköltség-
hatékonyabban. Ők jelen pillanatban összesen 97,2 m2-t használnak és tornaszobával együtt 4
foglalkoztató helyiségre, illetve tanteremre van szükségük. Amennyiben általuk használt
teljes épületszárnyat felszabadítjuk, úgy a bölcsőde visszakapja a 46 m2-es csoportszobát,
közvetlen terasz illetve mosdókapcsolattal, a többi 4 kisebb helyiségben pedig kialakítható
úgy a személyzeti öltöző, mint az átvevő öltöztető, illetve vezetői iroda is. A Szász Márton
ÁMK diákjai az épület északi folyosóján kialakított étkezőbe mennek át naponta többször,
megkerülve az egész épületet. Ha viszont az imént említett funkciókat a bölcsőde észak-
nyugati részéről áttelepítjük a felszabadult középső szárnyba, akkor a korábbi
intézményvezetői, gazdasági vezetői, orvosi vizsgálói, személyzeti öltözői helyiségekből
kialakítható 4 db 11,5m2, valamint 18,3 m2 nagyságú foglalkoztató helyiség. Itt a diákok
egész nap az épület elhagyása nélkül felügyelet alatt lehetnek, szünetekben pedig a korábban
is használt úton az épület megkerülésével az udvart használni képesek. A két épület funkciót
elválasztandó, az 1. számú melléklet szerinti vázrajzon korábban orvosi vizsgáló illetve
gazdasági vezetői (gondnoki) iroda között létesítendő zárható ajtóval biztosítható a folyosón,
hogy a két intézmény gyermekei az egymás által használt területre, ne kóboroljanak át. Az
ajtó ellátható minimális költséggel egy mágnes zárral is, melyhez belépő kártyája csak a
felnőtt személyzetnek, illetve pedagógusoknak volna. Az épület észak-nyugati oldalán lévő
mosóhelyiség valamint szárítóhelyiség együtt összesen több, mint 43 m2, amely korábban
egyrészt a 6 csoportszobára, másrészt a nagy terjedelmű gépekre lett kialakítva. Ezek a gépek
részben leszerelésre kerültek, így racionális szempontokat is figyelembe véve a nagyobbik
(23,6 m2) helyiségben mindkét funkció elhelyezhető, ezzel felszabadítva a 20 m2-es szárító
helyiséget, ahol a nevelői munkához tornaszoba alakítható ki.

A helyszínen felmérve a szükséges átalakításokat elmondható, hogy zömében belső
rekonstrukciós munkáról van szó, illetve 4 helyiségben kell a jelenlegi nyílászáró helyére a
természetes megvilágítás miatt nagyobbat beépíteni. A szükséges burkolat felújításokkal és
meszelésekkel együtt, mintegy 1700.000,-Ft-os bekerülési költséggel az átalakítások
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elvégezhetők. A munka során feltárt, előre nem látható építészeti hiányosságok vagy plusz
költségek, illetve a költözéssel járó kiadások fedezetére javasolnánk az összeg 2.000.000,-Ft-
ra történő kiegészítését. Ez az összeg a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet intézményi
karbantartás cím alatt rendelkezésre áll, amennyiben Tisztelt Képviselő-testület ezt
jóváhagyja, akkor a többi intézmény rendelkezésére csak a maradvány összeg kerülne
felosztásra, valamennyi vezetővel történt helyszíni egyeztetés alapján.

Dr. Varga Istvánnal a helyszínen folytatott egyeztetésen ismertettük az átalakítás terveit, ő
egyetértett, kérése az, hogy az átalakítás 2007. július 16-augusztus 6 közötti időszakban
valósuljon meg, amikor a bölcsőde amúgy is zárva tart. Az ÁNTSz helyi kirendeltségével
szintén folytattunk egyeztetést, megítélésük szerint az építési engedélyhez nem kötött
munkára való tekintettel szakhatóságként nem kell hozzájárulniuk, a bölcsődei alapfunkciók
visszaállítását az érintett épületszárnyon pedig az előírások szerint el lehet végezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, Nagyköz utcai Bölcsőde épületének 1. számú
melléklet szerinti vázrajzon feltüntetett átalakítását
támogatja, a munkálatokhoz szükséges 2.000.000,-Ft-ot a
„Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról” szóló
2/2007. (II. 18.) Kt. rendelet 4. cím 7. alcím egyéb
városgazdálkodási feladatok, intézményi karbantartás
elnevezésű előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Ács János polgármester
Határidő: 2007. augusztus 30.

Tapolca, 2007. június 19.

Ács János sk.
polgármester
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