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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorján az Óvári utca 4. szám alatt, a Kék Bagoly Bölcsőde épületében működik az 

Idősek Klubja. A Képviselő-testület már többször tárgyalta, hogy a Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézmény által működtetett intézmény részére új helyet kell kialakítani két okból is: 

− Egyrészt a Kék Bagoly Bölcsőde egy csoporttal történő bővítésére TOP pályázatot nyert 

el az önkormányzat, melyhez szükséges az Idősek Klubja által jelenleg használt 

épületrész. 

− Másrészt az Idősek Klubja már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak és ezen a helyen 

minden tekintetben nem is biztosítható minden feltétel. 

Az önkormányzat a régóta használaton kívüli volt somorjai iskola épületét kívánta felhasználni 

erre a célra. Az épület felmérését követően elkészíttettük a terveket és a költségvetést, és 

bíztunk abban, hogy pályázati lehetőséget is igénybe tudunk venni a megvalósításhoz. 

Meghirdetésre is került olyan pályázat, ami ilyen funkció kialakítását támogatta és előnyt 

élvezett az a pályázat, amelyik használaton kívüli önkormányzati épületben kívánja megoldani 

ezt a feladatot. Pályázatot benyújtani mégsem tudtunk, mivel a kiírás szerint a nyugat-dunántúli 

régió önkormányzatai erre nem voltak jogosultak. 

Az önkormányzat ezért döntött arról, hogy saját forrásból kívánja a feladatot megoldani. A 

tervek és a költségvetés alapján előzetes árajánlatokat szereztünk be. A korábbi tervezői 

költségbecsléshez képest az ajánlatok jelentősen magasabb összegűek voltak és messze 

meghaladják az önkormányzat anyagi lehetőségeit. 

Mindezek figyelembevételével megvizsgáltuk, hogy milyen más lehetőségeink vannak, hiszen 

a bölcsőde pályázat megvalósíthatóságát az Idősek Klubja elhelyezése jelentősen befolyásolja. 

A vizsgálataink eredményeképpen arra jutottunk, hogy egy könnyűszerkezetes épület 

önkormányzati ingatlanon történő megvalósításával lehetne a funkciót a 

legköltségtakarékosabb módon a leggyorsabban, de ugyanakkor minden tekintetben a mai kor 

követelményeinek megfelelően megoldani. Több szóba jöhető önkormányzati ingatlant is 

megvizsgáltunk (sajnos nem sok ilyen van) és minden szempontból a legkedvezőbb 

megoldásnak a Szabadság utca 49. szám alatti lakóingatlan Iparos utca felőli utcafrontján 

elhelyezett épület mutatkozik. A KESZI-vel együttműködve elkészíttettük az épület 

vázlatterveit, majd engedélyezési terveit, melyet az előterjesztéshez csatolunk. Az építési 

engedélyezési eljárást lefolytattuk, így érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. A tervezett 

épület (bútorozás nélkül) az előzetes költségbecslés alapján 50 millió forint körüli összegből 

lenne megvalósítható és lehetővé tenné a nappali demens ellátás bevezetését is Jánossomorján. 

Amellett, hogy erre egyre nagyobb igény mutatkozik, a normatívája is jóval magasabb a normál 

nappali ellátásnál. 

A költségvetés a tervezés és beruházás forrását tartalmazza. 

Fentiek alapján javaslom, hogy az Idősek Klubját az önkormányzat a Szabadság utca 49. szám 

alatti ingatlanon könnyűszerkezetes épület megvalósításával oldja meg. Amennyiben a 

javaslatomat a Képviselő-testület elfogadja, reményeink szerint a kivitelezést még ebben az 

évben meg tudjuk valósítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (VI. 25.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Idősek 

Klubját a Szabadság utca 49. szám alatti ingatlan Iparos utca felőli oldalán, 

könnyűszerkezetes épület megvalósításával kívánja megoldani. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárást követően 

a beruházást valósítsa meg. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

 

Jánossomorja, 2020. június 22. 

 

 

 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 
 


