Előterjesztés
önkormányzati intézmények fejlesztéséhez szükséges fenntartói és tulajdonosi
döntésekről
Előterjesztésem a rendkívüli ülés napirendjei közé történő felvételének oka, hogy az
intézményeink rendeltetetésszerű működése körében felmerültek bizonyos problémák,
melyek megoldása nem várhatóan az augusztusi rendes közgyűlésig.
1. Mindannyian érezzük, hogy ez a nyár ismét extrém meleggel köszöntött be. Jelenleg egy
óvodánk sem rendelkezik klimatizált csoportszobával, és van olyan intézmény, ahol az
óvodapedagógusok tartósan 35 fokot mértek a gyermekek alvás idejében. Tekintettel
arra, hogy a 2021/2022-es nevelési évben a Benedek Elek Óvoda és az Egri Kertvárosi
Óvodák tekintetében csoportmegszüntetések miatt az intézményeknél pénzmaradvány
keletkezett, ezért kérem mindösszesen 6.298.726.- Ft átcsoportosítását az
önkormányzati feladatok tartaléka címszámról erre a feladatra. Javaslatom, hogy két
éves időtartamon belül minden tagintézményben legalább két csoportszoba legyen
klímával felszerelve. Ehhez szükséges a jövő évre külön forrást betervezni, továbbá a
hivatal Városüzemeltetési szakirodájának elő kell készíteni a beruházás ütemtervét és
lebonyolítani a vállalkozó kiválasztásának folyamatát.
2. Intézményvezetői jelzés és szülői aláírásgyűjtéssel együtt benyújtott kérelem érkezett,
hogy a Szivárvány Óvoda Arany János tagóvodája nyitott-fedett közösségi tere (szín)
életveszélyessé vált, azonnali bontása és lehetőség szerint újjá építése szükséges,
tekintettel arra, hogy az oda járó óvodások eső esetén csak ezen a részen tudnak szabad
levegőn lenni. Ez a probléma mintegy 60 családot érint. Javaslom az előző évi
maradványok tartalék terhére 5.000.000.- Ft átcsoportosítását erre a feladatra, a
fejlesztési hitel engedélyezését követően visszapótlási kötelezettséggel.
3. A Heves Megyei Szakképzési Centrum kancellárja, valamint az EKVI igazgatója is jelezte
levélben, hogy a Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
konyhája beázik, az tanév végén már nem volt alkalmas meleg étkezés biztosítására,
mintegy 170 tanuló hideg ételcsomagot kaptott ebédre. Az ingatlan önkormányzati
tulajdon, az étkeztetés önkormányzati feladat. Annak érdekében, hogy szeptembertől a
konyha ismét alkalmas legyen funkciója betöltésére, sürgősen szükséges a tetőszigetelés
felújítása. Javaslom az előző évi maradványok tartalék terhére 4.000.000.- Ft
átcsoportosítását erre a feladatra, a fejlesztési hitel engedélyezését követően
visszapótlási kötelezettséggel.
A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a szükséges fenntartói, tulajdonosi döntések
meghozatalára.
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