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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-ei ülésén jóváhagyta az 
ÁMK és a Mátyás Király Általános Iskola KMOP-2007-4.6.1 jelű intézményfelújítást 
és akadálymentesítést támogató pályázatainak benyújtását.  
Az önkormányzati fenntartású közoktatási-, és szociális-egészségügyi intézmények 
akadálymentesítése témakörében a közelmúltban újabb régiós kiírású pályázat jelent 
meg: a KMOP-2007-4.5.3 önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást 
biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése pályázat kedvező feltételek 
mellett támogatja az önkormányzat fent említett jogszabályi kötelezettségeiből adódó 
feladatainak megvalósítását. 
A pályázat önkormányzati nevelési-oktatási intézmények, valamint szociális-
egészségügyi intézmények komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett 
akadálymentesítési feladatainak megvalósítására adható be. 
Támogatás az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület 
komplex akadálymentesítéséhez igényelhető: 
-olyan épület akadálymentesítésére, amelyen még nem végezték el a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat; 
-olyan épületnél, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való bejutás 
biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérő 
padlószint magasságú épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból 
már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem, stb.) 
-olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő fizikai 
akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs 
szempontból még nem akadálymentes. 
A pályázati keretfeltételeknek az önkormányzat intézményeinek adottságait, valamint 
az építeszeti kialakításból adódó akadálymentesítési feladatokat figyelembevéve  
leginkább a Hétszínvirág óvoda (Kiss János altábornagy utca 10-12.) és a Vénusz 
u. 2. szám alatti Háziorvosi Rendelő felel meg. A pályázati kiírásra 
intézményenként egy-egy db pályázat adható be a fenntartó által, legkésőbb 
november 16-ai beadási határidővel. 
A két db pályázat ágazatvezetőkkel egyeztetett és javasolt szakmai tartalmát, a 
projektelőkészítés és a pályázati önrész költségigényével az alábbi táblázatban 
mutatjuk be: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 
komplex akadálymentesítése pályázat költségigénye 
 1211 Budapest, Kiss János 

altábornagy utca 10-12. 
szám alatti Hétszínvirág 
óvoda 

1211 Budapest, Vénusz u. 
2. szám alatti, Háziorvosi 
Rendelő  

Pályázati kiírás KMOP-2007-4.5.3, 
Önkormányzatok, illetőleg 
önkormányzati feladatellátást 
biztosító egyes 
közszolgáltatások 
akadálymentesítése 

KMOP-2007-4.5.3, 
Önkormányzatok, illetőleg 
önkormányzati feladatellátást 
biztosító egyes 
közszolgáltatások 
akadálymentesítése 

Projekt célja, tervezett 
műszaki tartalma 

A projekt célja az óvoda, 
komplex, teljes körű 

A projekt célja az épület 
környezetének rendezése, 



akadálymentesítése, ezen 
belül a bejárat, a folyosók, 
nyílászárók, vizesblokkok 
megfelelő átalakítása, lift 
kialakítása, 
infokommunikációs 
akadálymentesítés 
kialakítása. 

akadálymentesített parkoló 
kialakítása, lift beszerelése, 
infokommunikációs 
akadálymentesítés 
kialakítása. 

Projekt becsült bruttó 
költségvetése; 
ebből 

27.060.000,-Ft 23.400.000,-Ft 

Előkészítés 
(engedélyezési tervek) 2.353.000,-Ft 2.170.000,-Ft 

Megvalósítás 20.207.000,-Ft 17.704.000,-Ft 
Szolgáltatások 
(pályázatírás költsége, 
tervezési-engedélyezési 
dokumentáció - amely a 
pályázatban 
elszámolható, műszaki 
ellenőrzési feladatok, 
hatósági eljárás díja) 

3.700.000,-Ft 3.590.000,-Ft 

Projektmenedzsment 
(megvalósítással, 
lebonyolítással járó 
feladatok) 

1.800.000,-Ft 936.000,-Ft 

Tervezett önrész (10%) 2.706.000,-Ft 2.340.000,-Ft 
 
A projektelőkészítés-, és az intézményi pályázati önrész igény intézményenként: 
 
Hétszínvirág óvoda (1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 10-12.) : 
 
Projektelőkészítés:  2.353.000,-Ft 
Pályázati önrész: 2.706.000,-Ft 
 
Háziorvosi Rendelő (1211 Budapest, Vénusz u. 2.) : 
 
Projektelőkészítés:  2.170.000,-Ft 
Pályázati önrész: 2.340.000,-Ft 
 
A pályázat keretében megvalósítandó komplex akadálymentesítési feladatok 
az OMISÁ középtávú felújítási programjában és akadálymentesítési 
programjában is szerepelnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak 
támogatni szíveskedjen.     
  
Budapest, 2007. október 1. 
 
        Orosz Ferenc  
 
 



 
Határozati javaslatok:
 
 
1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy  az 
önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítéséről szóló KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázaton a 
Hétszínvirág óvoda (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 10-12.) és a 
Vénusz u. 2. sz. alatti Háziorvosi Rendelő akadálymentesítési programjával részt 
vesz. A projektelőkészítési feladatok ellátásához az Oktatási Szolgáltató 
Intézmény, s azon belül a Hétszínvirág óvoda részére br. 2.353.000.- Ft.-ot, a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat, s azon belül a Vénusz u. 2. sz. alatti 
Háziorvosi Rendelő részére br. 2.170.000.-Ft.-ot biztosít a költségvetési hiány 
terhére. 
 
 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 
  végrehajtásra:          2007. november 10. 
 
Felelős:      végrehajtásra:  Orosz Ferenc alpolgármester 
                   végrehajtás  

előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 Lombos Antal ágazatvezető 
 Viszkievicz Ferenc menedzser igazgató 
 Költségvetés  
 módosításáért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
                     
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata 
szükséges. 
 
 
2./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy az 
önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítéséről szóló KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz 
szükséges önrészt, azaz 2.706.000,-Ft-ot az Oktatási Szolgáltató Intézmény, s 
azon belül a  Hétszínvirág óvoda részére a 2008-ban fejlesztésekre fordítandó 
forrásból biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:           2008. évi költségvetés elfogadása 
 
Felelős:  végrehajtásra:   Orosz Ferenc alpolgármester 
                   végrehajtás  

előkészítésére:   Halmos Istvánné ágazatvezető   
                                                           Becsei Dénes ágazatvezető 
       
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata 
szükséges. 



3./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy az 
önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítéséről szóló KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz 
szükséges önrészt, azaz 2.340.000,-Ft-ot a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, s 
azon belül a Vénusz u. 2. sz. alatti Háziorvosi Rendelő részére a 2008-ban 
fejlesztésekre fordítandó forrásból biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 
  végrehajtásra:          2008. évi költségvetés elfogadása 
 
Felelős:  végrehajtásra:  Orosz Ferenc alpolgármester 
                    végrehajtás  
 előkészítésére:  Halmos Istvánné ágazatvezető   
                                                    Lombos Antal ágazatvezető 

Viszkievicz Ferenc menedzser igazgató 
 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.sz. melléklet 

 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási 
Ágazatvezetővel. 

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésben a Vénusz u. 2. szám alatti rendelő 
felújítására 45.540 eFt-ot biztosított. Ezt év során kiegészítette további 15.000 
eFt-tal. Talán már befejeződött a felújítás, mert a 2007. szeptember 25-i kt. 
ülésen, az Egészségügyi Intézmény javaslatára – belső átcsoportosítással – a 
feladatra további 4.115 eFt-ot kapott, tehát összesen 64.655 eFt-ba került.  

 A Vénusz u. 2. alatti körülmények arra engednek következtetni, hogy a 
 felújítás már elkészült, ezért én nem javaslom, hogy ezt az intézményt ismét 
 bevonjuk a felújítási körbe, és amit felújítottunk, újból valamilyen szinten 
 szétszedjük. 

 
 
Budapest, 2007. október 8. 
 
                                                                                  Halmos Istvánné 
                                                                                     ágazatvezető 
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