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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az óvodai Intézményvezető tájékoztatása szerint 2022. szeptemberétől, a megnövekedett 

gyereklétszám miatt, új óvodai csoportszobára lenne szükség.  

 

A Védőnői szolgálat tájékoztatása alapján a születések száma az elmúlt időszakban az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Év Születések száma 

2014. 80 

2015. 70 

2016. 69 

2017. 88 

2018. 80 

2019. 83 

2020. 100 

2021. 75-80 (várható adat) 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

tájékoztatását az óvodaköteles gyermekek számának alakulásáról. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével 

kerültek az előterjesztés elkészítésére.  

 

A 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvodai épületben lehetőség van a régi csoportszoba 

visszaállítására, illetve az ahhoz szükséges öltöző és vizesblokk kialakítására. 

A csoportszoba kialakításának feltételei az alábbiak: 

- a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal irat- és tervtárának illetve tisztítószer raktár 

átköltöztetése más alkalmas helyiségbe (pl.: 7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. alatti 

jelenleg felnőtt oktatásra bérbe adott helyiségek). A bérleti szerződés 2023. június 30-ig, 

határozott időtartamra szól, felmondani 90 napos felmondási idővel június 30-a utáni 



időpontra lehet, a bérleti díj 40.000 Ft + Áfa/hó. 2023. előtt történő felmondás esetén 

felmerülhet kártérítési díj fizetése. 

- A felújítandó helyiségek össz. alapterülete 99,5 m2. 

- Csoportszoba padlóburkolat készítés (teljes padlószerkezet), festés mázolás, nyílászáró csere 

(szúnyoghálóval, redőnnyel), elektromos hálózat felújítása, radiátoros fűtés kialakítás, 

- új vizesblokk kialakítása, hideg- meleg víz kiépítése, szennyvíz-elvezetés, hideg burkolatok, 

fajansz termékek, festés, mázolás, paravánok, csapok, zuhanyzó, gépi szellőzés kiépítése, 

radiátoros fűtés kialakítás 

- folyosón gyerek és dolgozói öltöző kialakítása, válaszfal bontás beépítés, festés, mázolás, 

nyílászáró csere, beltéri ajtók cseréje, hidegburkolat készítés, radiátoros fűtés kialakítás. 

- A tervezett felújítási munkák nem építési engedély kötelesek. 

- Minden helyiségbe riasztó beszerelése szükséges 

 

A költségek az alábbiak szerint becsülhetők: 

- irat- és tervtár illetve tisztítószer raktár 

            átköltöztetése:     1.400 eFt 

- bontások:        600 eFt 

- nyílászárók cseréje:    2.300 eFt 

- gipszkarton falak, festés, mázolás:     2.600 eFt 

- villanyszerelés (gyenge - és erősáram): 2.500 eFt 

- fűtés, vizesblokk kialakítása:   5.500 eFt 

- padlóburkolatok:    3.000 eFt 

- bútorok, egyéb berendezési tárgyak:   3.500 eFt 

MINDÖSSZESEN:              21.400 eFt 

 

A fentiek összegek tájékoztató jellegűek. 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

intézménynél az alábbi többletköltségek és többlet támogatások jelentkeznek 2022.09.01-től 

a 13. csoport kialakításához: 

A 2022. szeptember 1-től induló óvodai csoport személyi feltételei: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő 

dajka. A dologi kiadások összegénél a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat, a 

munkaruha költségek, valamint a tisztítószer és közüzemi költségek növekedésével számoltunk. 

 

 

 

A normatív bevételekhez még nem áll rendelkezésünkre a mutatószám, ezért a rendelkezésünkre 

álló 2021. évi mutatószámokkal került megállapításra: 

 

2022.09.01-től induló csoport kiadásai (4 hó) TERV

Személyi jellegű juttatás (+2 fő óv.ped, 1 fő dajka) 4 080 000

Munkaadókat terhelő járulékok 600 000

Dologi kiadások 500 000

Összesen: 5 180 000



 

 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, és fogadja 

el azt. 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15.     

 

Horváth Zsolt sk. 

             polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT (I.) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvodában kialakít egy új csoportszobát a 

szükséges vizesblokkal és öltözőkkel a meglévő irattári és raktári helyiségekből. 

2. az irat- és tervtár valamint a tisztítószer raktár áthelyezése miatt felmondja a 7020 

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatt működő Dunavecsei Református Kollégium 

Mezőföld Általános és Középiskolával kötött bérleti szerződést 2022. július 1-jével. 

3. a kialakításhoz szükséges kb. bruttó 21 400 000.- Ft-ot biztosítja a város 2022. évi 

költségvetésében. 

4. felhatalmazza  

a. a polgármestert a beruházás megvalósításával, az ahhoz szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Intézményvezető 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT (II.) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7020 Dunaföldvár, 

Kossuth L. u. 4. szám alatti óvodában nem alakít ki egy új csoportszobát. 

 
Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Intézményvezető 

 

 

13. csoport normatív támogatás 2021. év 4 hó

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 861 500 Ft/fő/év 2 fő 3 241 000

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 2 919 000 Ft/fő/év 1 fő 973 000

Összesen: 4 214 000






