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ELŐTERJESZTÉS 
 

A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről 
 
 

B) Az óvodai férőhelyek biztosításáról  

(a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodaépület bővítéséről) 

 
2014. év nyarán a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodaépület fejlesztő helységébe beszivárgott a 

víz, a falat 2,2 méter magasságig feláztatva. A vizesedés kivizsgálása során kiderült, hogy a 

szigetelésének, illetve az épület kivitelezésekor elkövetett hibáknak köszönhetően ázik a fal. 

Párhuzamosan megtekintésre került a pince is, melynek tartószerkezete is meggyengült. 

Mizsei József statikus szakvéleménye szerint a pince rossz állapotára és az ázó belső falra 

tekintettel a legjobb és költség hatékonyabb műszaki megoldás a pince óvoda épülettel 

határos falának visszabontása. 

 

A pincerész bontásával felszabaduló területen illetve annak közvetlen közelében bővíthető 

az épület egy új épületszárnnyal, mely egy nyaktaggal kapcsolódna a meglévő épülethez.  

A tervező a bővítés bekerülési költségére vonatkozóan az alábbi költségbecslést készítette:  

 

Kétszintes kialakítás esetén: bruttó 85.725.000 Ft (230 m2 hasznos alapterület) 

Egyszintes kialakítás esetén: bruttó  65.278.000 (115 m2 hasznos alapterület)  

 

Fentiek alapján javasolom, hogy a kétszintes, két csoportszobás változat épüljön meg, 

melyben a csoportszobák mellet a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek (öltöző, vizesblokk, 

raktár) is helyet kapnának. A műszaki és óvodapedagógiai egyeztetések folynak a tervezés 

megindítását megelőzően. 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését hozza meg. 

 

Biatorbágy, 2015. február 13. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

 



 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2015.(…) számú önkormányzati határozata 

 
A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről 

 

C) Az óvodai férőhelyek biztosításáról  

(a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodaépület bővítéséről) 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köznevelési 
intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről kapcsán az óvodai férőhelyek 
biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az óvodabővítés engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés megkötésére. 

 

A tervezéshez illetve a kivitelezéshez szükséges pénzügyi forrást a 2015. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 01. 
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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