
Ertelmetlen vidaskod6s az bolcsdde kapcsinuj

November elej6n m6r kis billcs6d6sekt6l lesz hangos a meg6p0lt
azonban a k6rny6ken 616 sz0l6k 6r6m6t politikai haszonles6k
kifo g 5so lj a, az k6pvise | 6 k6 nt t6m o gatta ezt a fej leszt6st.

Hunyadi utcai int6zm6ny. Ma m6g
igyekeznek kisebbfteni. Aki most

Taldn elfelejtette, hogy kor6bban hogyan szavazott az a polg6rmesterjelolt, aki a kamp6ny hev6ben politikai

6rdekek srotgatateba 6llitotta az egyik televizio hirmfisor6ban a csillaghegyi Makovecz stilusban meg6pitett

b6fcs6de UgyEt. A riport kerdeseibe csomagolt v6dak mdgdtt azonban semmi titok nincs, igy azt leleplezni sem

lehet. Bdr 6buda-B6k6smegyer Onkorm6nyzala elkUldte a televizi6 szerkeszt6s6g6nek az ig6nyelt t6jeko-tatdst,

dm azt l6nyeg6ben elhallgattat, igy prob5lva lej6ratni a helyhatosdgot. Az dnkormdnyzat d0nt6sei 6s szez6d6sei

mindig nyiivdnosak volta[, ez a iz6ban forgo bolcs6de eset6ben is igaz. Annak 6rdek6ben, hogy senkiben se

maradhasson a beruh6z6s 5tl6thatos6g6val 6s indokoltsdg6val kapcsolatban k6tely, az al1bbiakban foglaljuk

6ssze a t6nyeket.

A b6lcs6de epit6s6nek fedezete az aliibbi t6telekb6l 6ll: 6llami t6mogat6s - 153.287.000 forint; hitel -

448.000.000 forint: 6nr6sz - 61.276.000 forint; dsszes kiadiis - 662.563.000 forint.

A v6gosszeg az1rt magasabb az elmflt 6vekben elk6sziilt b6lcs6d6khez k6pest, mert azfii int6zm6ny
hozz5juk k6fest sz6mos magas szinvonahi tdbbletszolgiltatdst nyfjt. (Fajlagosan nem kertil sokkal tdbb
p6nzbe az 6pi,ilet, mint egy mSsik bolcs6de, csak a sok plusz szolgiltatis miatt nagyobb a hasznos
afapteriifete,j f,lit ezek J-tobUtetszolgSltatAsok?: S6szoba, f6z6konyha (300 adag 6tel el66llit6s6ra
alkilmas konyha), ktil<in jdtsz5szoba, konszerfi energetikai megoldisok: napkollektor-rendszern amely a
hasznilati meleg vizet atiiqa el6 a b6lcs6d6ben. Kiil<in fejleszt6 szoba a sajdtos nevel6si ig6nyfi (SNl)
gyermekek szSmira, ehhez sziiks6ges eszk6z6kkel felszerelve. llyen funkci6k 6s szolgiltatfsok a tiibbi
b6lcs6d6ben nincsenek.

Ez az int6zm6ny nem egy ,,egyszerU bdlcs6de", hanem a Makovecz lmre stilusjegyeit visel6 impoz6ns 6p0let,
amely budapesti viszonylatban-is egyedUldllo. PE 52f,6r6helyes int6zm6nyben 29 nm jut egy f6re, teh6t tobb
fer6helyet 6s nagyobb terUletet jelent az alacsonyabb koltsegen epitett b6lcs6d6khez k6pest.

A nyilt k6zbeszez6si elj6r6sra h6rom c6g adott aj6nlatot, melyek kozUl a legalacsonyabb drat megaj6nl6
koniorciummal k6t6tt az dnkorm funyzat szez6d6st. Mivel pitlyil.zati p6nzt is mag6ban foglal a b6lcs6de, a

tdmogato szervezet vegig nyomon kis6rte az eljilrdst. A t6veriportban megszolal6 ellenzeki polgdrmesterjeldlt az

emlitett b6lcsodevel kapcsolatban minden el6terjeszt6st megszavazott, a t6bbletforrdsok bevon6s6r6l szolot is
(b6r lehet, hogy ezt m6ra elfelejtette).

Az int6zm6ny mriszaki ataddrset2014. szeptember 9-6re tervezt6k, de a GT4-7BT sz6mri konyhai berendez6s

CEH4 papirja nem felett meg a Foglznak lgy nem fogadta el a g5ztervet. A francia besz6llito nagyon lassan,

t6bb mini egy honap alatt lOta td a GT4-78T konyhai berendez6s CEH4 papirj6t a megfelel6 technol6giai
utasit6sokkai. Mindezek miatt a mtiszaki 6tad6s 2014. oktober 8-6ra tolodott. A hivatalos nyit6rendezv6ny,
amelyet kovet6en m6r a kisgyermekek is birtokba vehetik az epUletet, november 3-6n lesz. (A k6t iddpont k6zdtt a
miikod6si 6s a haszndlatba v6teli enged6ly megszez6s6re kerUl sor.)



pe. uj b6lcs6de meg6pites6nek szuks6gesseg6t az is al6tdmasztja, hog_y az onkorm6nyzat ,,Szoci6lis

alapszolgaltat5sok 6s gyermekjoleti atape-lutas6r -inrrastrukturalis fejleszt6seri elnevezesfi p6lyrizaton nyerni

tudott, a projektet a Nemzeti Fe;lesa6si0gy"or.6g tSmogatand6nak it6lte. Elszomorit6, hogy azok, akik az

eur6pai felzhrkozas 6lharcosainak rcartiar [i *"gr["t, s4iatiak a kisgyermeket nevel6 sziil6kt6l az eur6pai

szinvonal0 b6lcs6dei szolg6ltatdst.

A t6v6mfisorban hivatkozott |il. keruleti b6lcs6de 0sszehasonlit6sa mds teleptil6sek 0j bolcs5d6ivel

Epit6s 6ve

Hasznos
alapteriilet
(m')

K6telez6n fel0li
szolgiltatisok

Csrisz6s a
mfiszaki 5tad6s
id6pontiSban

lll. KerUlet

2013-2AM

1500

- van s6szoba
- van SNI
gyermekeknek
kiilOn fejleszto
szoba
- 300 f6s f6zo
konyha van

t h6nap

ZsSmb6k

2011

760

- nincs s6szoba
- nincs SNI
gyermekeknek
kUl6n fejleszt6
szoba

Budakeszi

2A13-ZAM

1000

- nincs s6szoba
- nincs SNI
gyermekeknek
ktilOn fejlesztO
szoba

Mako

2011

1000

- nincs soszoba
- nincs SNI
gyermekeknek
kiilOn feileszt6
szoba
- csak egy
melegit6konyha
van

3 h6napnincs inform6ci6nk nincs informSci6nk


