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Tisztelt Képviselő-testület!
A bölcsődei elhelyezések iránt az utóbbi időben kerületünkben is jelentősen megnőtt az igény, ami
újabb férőhelyek bővítését teszi indokolttá. A március végi nyilvántartás szerint 300 bölcsődei
férőhelyen 369 felvett gyermek van, a bent lévők száma 301 fő. A nyilvántartás szerint 263 fő várt
felvételre. A bölcsődei férőhelyek számát tehát feltétlenül indokolt növelni.
Ezt leginkább költségkímélő módon a Nagy Imre Általános Művelődési Központban tudjuk megoldani.
Az intézményben a Montessori Gyermekház Óvoda évenkénti bérleti szerződés hosszabbítással két
foglalkoztató egységet használ, kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az ÁMK vezetője július 15-i hatállyal
felmondta az óvodát fenntartó alapítvánnyal a bérleti szerződést. Az óvoda ideiglenesen a Szárcsa
Általános Iskolához tartozó egykori bölcsődeépületben kap elhelyezést, ezt már egyeztettük a
fenntartó alapítvánnyal. A Montessori Óvoda július közepétől felszabaduló helyiségeibe költözne az
intézményben működő autista csoport, és a helyükön kerülne kialakításra a két helyiségből álló, 20 fős
bölcsődei egység. A szükséges kiszolgáló helyiségek az igényeknek megfelelően rendelkezésre
állnak.
Az intézmény konyhájának zavartalan működéséhez, az ételszállításhoz indokolt egy új kis
tehergépkocsi beszerzése, mivel a meglévő 18 és 19 éves járművek ezt a feladatot már nem tudják
biztonságosan ellátni.
Az épületrész bölcsődei foglalkoztató egységgé történő átalakításának egyszeri dologi költségei (az
intézmény rendelkezik árajánlattal), illetve az idei évre szükséges személyi jellegű kiadásai a
következőképpen alakulnak:
Tárgyi feltételek
• A 340 m2-es részleg felújítása, álmennyezetének és a
világítótesteknek a cseréje:
• A csoportszobák berendezése, felszerelése:
• Kis tehergépjármű beszerzése:
Tárgyi feltételek összesen:

6.400.000 Ft
4.000.000 Ft
6.000.000 Ft
16.400.000 Ft

Személyi jellegű kiadások
A két csoport működtetéséhez 4 fő gondozónő és 1 fő technikai dolgozó alkalmazása szükséges. A
gondozónők havi átlagilletménye 125.000 Ft. A technikai dolgozó havi illetménye: 92.000 Ft.
•
•

Személyi juttatás összesen:
Járulékok (TB, munkaadói, EHO) összesen:
Személyi jellegű kiadások összesen:

592.000 Ft/hó
197.240 Ft/hó
789.240 Ft/hó

Szeptemberi nyitással a személyi juttatás 2009. évre:
• Személyi juttatás összesen:
• Járulékok összesen:
Személyi jellegű kiadások 2009. évre összesen:

2.368.000 Ft
788.960 Ft
3.156.960 Ft

A 20 fős, két foglalkoztatós, kiszolgáló helyiséges bölcsődei egység megnyitása a 2009. évre a
következő kiadásokkal jár:
1.) Felújítási kiadások:
2.) Dologi kiadások (eszközbeszerzések):
3.) Egyéb felhalmozási kiadások (teherszállító kisgépjármű):
4.) Személyi jellegű kiadások (járulékokkal):
Összes költség a 2009. évre:

6.400.000 Ft
4.000.000 Ft
6.000.000 Ft
3.156.960 Ft
19.556.960 Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerint járuljon hozzá a bölcsődei férőhelybővítéshez a Nagy Imre ÁMK-ban.
Budapest, 2009. április 22.
Tisztelettel:
Tóth Mihály
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Határozati javaslatok
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Imre
Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében 20 fős bölcsődei foglalkoztató
helyiséget alakít ki az épületben. A bölcsődei egység 2009. szeptember 1-jével kezdi meg működését.
A feltételek megteremtéséhez:
Személyi jellegű kiadásokra (4 fő gondozónői + 1 fő technikai státus növelésre):
• személyi juttatásra:
2.368.000 Ft-ot
• járulékra:
788.960 Ft-ot
Személyi jellegű kiadásokra összesen:
3.156.960 Ft-ot;
Egyszeri forrásigényként:
• felújításra:
• dologi kiadásra (eszközbeszerzésre):
• egyéb felhalmozásra
(kis tehergépkocsi beszerzésére):
Összesen:
Mindösszesen:

6.400.000 Ft-ot
4.000.000 Ft-ot
6.000.000 Ft-ot
16.400.000 Ft-ot;
19.556.960 Ft-ot

biztosít a Nagy Imre ÁMK részére, a bölcsődei gondozási egység kialakítására, a költségvetési hiány
növelése terhére.
Határidő:
elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2009. augusztus 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:

Halmos Istvánné ágazatvezető
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata
szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Imre
Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 155,5 főről – feladat bővülés miatt – 5 fővel
megemeli, és a 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkereteket 2009.
augusztus 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
Nagy Imre Általános Művelődési Központ:
Ágazat összesen:

155,5 főről
1735 főről

160,5 főre
1740 főre

megemeli.
Határidő:
elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2009. augusztus 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:

Halmos Istvánné ágazatvezető
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata
szükséges.
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MELLÉKLET
a „Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében
férőhely bővítésre” c. előterjesztéshez.
Előterjesztés egyeztetve:
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
Az észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

Budapest, 2009. április 22.
Halmos Istvánné s.k.
ágazatvezető
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