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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018.09.27-én benyújtott PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/28 számú pályázatunk 2019. 

július 8-án pozitív támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés a Magyar Államkincstár 

által is aláírásra került 2019. november 29-ei dátummal. A hosszú bírálati szakasz, a településen 

bekövezett hivatalos képviselő-, és képviselő-testület változás miatt a megvalósítás időtartamát 

kértük a támogatótól 23 hónapra módosítani, így kihasználva a Támogatási Szerződés aláírásától 

számított maximális 36 hónapot (2019.11.29 – 2022.11.29). 

Indoklásunk az volt, hogy a település életében jelentős változás következett be a választások után. A 

pályázatban szerepeltetett helyszín környezete több projekttel is érintett lehet a jövőben. A helyszín 

közvetlen szomszédjában található az óvoda, melyet a megnövekedett gyermeklétszám miatt 

mindenképp bővítenünk kell, illetve egy Gesztenyés-pihenőhely kialakítására nyert Pest megyei 

Közgyűlés által megítélt támogatás. Szerettük volna, ha ezekkel harmóniában épül meg a bölcsőde.  

Ezért úgy döntöttünk, hogy a tervezett megvalósítási helyszínen, azonban annak másik pontján 

kívánjuk megépíteni az új bölcsődét. Az új engedélyes- és kiviteli tervek elkészítéséhez időre volt 

szükségünk, úgy becsüljük, hogy év végére a kivitelezővel a szerződés aláírható. Az újratervezés 

azért is indokolt, mert olyan épületet szeretnénk megépíteni, ami igény szerint a jövőben az 

óvodához hasonlóan szintén könnyen bővíthető lenne. 

Kérésünk eredményeképpen a támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése - a 

pályázatban beadottak szerint – 2019. április 1. helyett, 2020. december 31-re módosult. 

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése – a pályázatban beadottak szerint 

2020. március 31. volt, mely 2022.11.29-re módosult. 

Tekintettel arra, hogy a hivatkozásunkban az óvoda fejlesztése kiemelt szerepet kapott, ajánlatot 

kértem az óvoda tervezőjétől, három csoportszobás bővítés elkészítésére. A terv és az építési 

engedély megléte egyébként pályázatok elnyerése szempontjából is fontos. 

Az engedélyezett határidő-módosítás azt jelenti, hogy az év végéig le kell bonyolítani egy 

közbeszerzési eljárást és meg kell kötni a kivitelezésre vonatkozó szerződést. A befejezési és 

elszámolási határidőt szerencsére sikerült úgy módosítani, hogy az bőven elegendő a hátralévő 

munkákra, a bölcsőde megnyitására és az elszámolásra is. 

Ezzel párhuzamosan 2020. május 18-án bölcsődei tervpályázatot hirdetettünk meg a bölcsőde 

engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére A tervpályázatra hat kiváló pályázat érkezett – 

mindegyik tervezőt javaslom későbbi munkák esetén ajánlattételre felkérni. 

Hiánypótlásokat követően, június 22-én a Tervtanács 6 tagja vizsgálta a pályázatok színvonalát és 

funkcionális minőség, esztétikai minőség és beruházási költség alapján értékelte azokat. Ezt 

követően bölcsődei szakértőknek is megküldtük, hogy tegyék meg észrevételeiket a Tervtanács által 

legjobbnak ítélt tervvel kapcsolatban.  

Fenti értékelések alapján a bölcsődeépítési pályázat győztese Kalmár Csaba Bence tervező lett.  

Második helyezett pályaművet – melyet az UV Építész Stúdió Kft. készített - 500.000 Ft összegben, 

a harmadik helyezett pályaművet – melyet a 7. Dimenzió Építésziroda Kft. tervezői csapata 

készített - 225.000 Ft összegben díjazzuk. 

A tervező azótaelkészítette az engedélyezési tervet és benyújtotta azt az engedélyező hatóságnak. A 

bölcsőde kiviteli tervei várhatóan a hónap végén olyan állapotba kerülnek, hogy a kivitelezési 

közbeszerzési eljárást el tudjuk indítani. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására több szakértővel folytattunk megbeszélést, a fő szempont, 

hogy olyan gyakorlott és megbízható közbeszerzési tanácsadót tudjunk megbízni, aki lehetőség 



szerint hibátlanul, jogszerűen és megtámadhatatlanul lebonyolítja az eljárást, tekintettel a december 

31-ei szerződéskötési hatéridőnkre. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fogadja el: 

 

Határozati javaslat: 

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődeépítés jelenlegi helyzetéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 

Tömöri Balázs 

Polgármester 

 


