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5/2016.(I.28.) Öt.  

Határozat 

Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi fejlesztési tervének elfogadása 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 

és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi fejlesztési terveivel egyetért. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztési tervbe szereplő elképzelések a város 

költségvetésének, az esetleges pályázati, és egyéb támogatói forrásoknak a függvényében 

változhatnak. 

 

Az elfogadott fejlesztési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:  Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője 

 

 

K.m.f. 

 

(dr. Barva Attila sk.)    (Koncz Ferenc sk.) 

       jegyző                            polgármester 

(Danyi László sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
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A SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

2016. ÉVI  

FEJLESZTÉSI TERVEZETE 

2016. január 14. 
 

 

 

 

 

 

 

KÉSZÍTETTE:  

ANGYAL GYÖRGYNÉ  

 INTÉZMÉNYVEZETŐ 
 

 



 

GYÁRKERTI ÓVODA (SZERENCS, RÁKÓCZI ÚT 128.) 

 

Rövid távú tervek 

2016. év 

Középtávú tervek 

2016-2017 év 

Hosszú távú tervek 

5 éven belül 

Jelenleg fennálló 

probléma megoldása 

Épületen belüli fejlesztés: 

- beépített szekrény minden csoportba 

- darázsirtás és annak megszüntetése                                         

- Csalogány csoporthoz tartozó vegyszer raktárban szellőző 

berendezés beszerelése, a penészedés megszüntetése 

érdekében                                                                            

- fémvázas gyermek székek lábára papucsok /műanyag 

tokok/ beszerzése és felhelyezése                                

 -telefonkészülék cseréje a titkárságon 

- könyves szekrény beszerzése a nevelői szobába                                          

- az égők folyamatos cseréje a folyosókon                                             

- hibás csaptelep javítása, wc ülőke pótlása                                                                                           

- lehetőség szerint kaputelefon felszerelése  a titkársággal 

összekötve  (garanciális felülvizsgálat-a január 19-i 

Nyírépszer által történő bejárás során kerül majd 

megállapításra)                                                               

-egészségügyi meszelés a szükséges helyiségekben (gyermek 

mosdóhelyiségek)  

- régi kazán meghibásodása miatt új beszerzése szükséges                                                                     
 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

-fakerítés visszaállítása a hátsó udvarra 

-a hátsó udvaron lévő homokozó megnagyobbítása és 

árnyékoló felhelyezése, takaró háló beszerzése              

-hinták körbe kerítése az első és hátsó udvaron egyaránt                                                                                         
 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

-melegen tartó edények tálaláshoz minden csoportba             

-szúnyoghálók a felső ablakokra csoportonként 2 db 

(összesen 12 db)                                                                   

Udvaron szükséges fejlesztések: 

-kerti asztalok, padok beszerzése 

a gyermekek számára árnyékolás 

megoldásával 

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- Klímaberendezés beszerzése az 

irodai helyiségekbe (1db)  

- Biztonsági rács beszerzése és 

felszerelése a gazdasági irodához 

tartozó ajtóra 

- kreatív műhelybe 

gyermekszékek beszerzése (18 

db vaslábú) 

- gyerekszékek pótlása   12 db                                                                 

-gyermekasztalokra bútorlap 

csere – 10 db (színes) 

 

 

Épületen belüli 

fejlesztés: 

-parketta újra lakkozása                                                     

-falak hámlásának, 

repedezésének kijavítása                                                                                    

 

 

Udvaron szükséges 

fejlesztések: 

-ivókutak az udvarra                                                      

-kresz park kialakítása a 

hátsó udvaron a 

kazánháznál 

-kóbor kutyák távol 

tartása az óvodától 

(Segítségkérés a 

Szerencsi Városgazda 

Non-profit Kft. 

igazgatójától) 



-függönyök, karnisok beszerzése: fejlesztő szoba, 

tornaterem,             

-szállításhoz négyszögletes nagy műanyag kosár 2 db                                                          

-festékek beszerzése a karbantartáshoz 

- porszívó 

- vasaló 

- szőnyegtisztító 

- gőztisztító 

- létra (kihúzhatós)    

 -karbantartási eszközök beszerzése (szerszámok: csavarok, 

szögek, tiplik, kalapács, kombinált fogó) 

-kerti szerszámok vásárlása: lapát, ásó gereblye, kapa 
   
Étkezéshez szükséges eszközök beszerzése: 

-porcelán tányér, csésze és pohár pótlása minden csoportban                     

 -gyermek kések beszerzése                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLCSŐDE (SZERENCS, RÁKÓCZI ÚT 128.) 

Rövid távú tervek 

2016. év 

Középtávú tervek 

2016-2017 év 

Hosszú távú tervek 

5 éven belül 
Egyéb /garanciális javítás/ 

 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

-homokozó takaró fóliázása és árnyékolása    (2 

db: 3x3m, 2x2m)   

-kerítés lábazatának javítása és a régi hibás 

kerítés elemek cseréje         

-bejárati kapunál a víz elvezetése  (garanciális 

felülvizsgálat-a január 19-i Nyírépszer által 

történő bejárás során kerül majd megállapításra)                                                               

- az újonnan beépített homokozó átvizsgálása 

(garanciális felülvizsgálat-a január 19-i 

Nyírépszer által történő bejárás során kerül 

majd megállapításra)                                                                  

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

-irodába számítógép /laptop/ - 1 db betervezése  

-szőnyegtisztító gép beszerzése                       

-nyári karbantartásra festékek beszerzése                                                               

- létra (6 fokú) beszerzése           

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- a gyerekasztalok 

bútorlapjának cseréje – 8 db,  

(Rétlaki Róbert vállalkozótól – 

árajánlat kérése) 

- gyerekszékek javítása esetleg 

cseréje  - 15 db  (Rétlaki 

Róbert vállalkozótól – árajánlat 

kérése)                                                               

- karbantartási eszközök 

folyamatos vásárlása   

(fűszegélynyíró, csavarhúzó, 

csavarok, kalapács, ásó, lapát)                                                           

- takarító kocsi 

 

 

Udvaron szükséges 

fejlesztések: 

- kinti locsolási lehetőség 

biztosítása 

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- nyomtató + fénymásoló 

beszerzése 

Épületen belüli fejlesztés: 

-parketta javítása, lakkozása                            

- lábazat javítása /kívülről 

salétromosodik/                

- az ajtónál a tok kimozdult a 

hideg jön be alatta, nem jól 

záródik az ajtó                  

 -álmennyezet néhol eltört 

(garanciális felülvizsgálat-a 

január 19-i Nyírépszer által 

történő bejárás során kerül 

majd megállapításra)                                                               

 

Étkezéshez szükséges eszközök beszerzése: 

- edények beszerzése   (gyerekeknek 15 

garnitúra –mélytányér, lapostányér, csésze; 

csoportonként különféle 2 db – jénai, poharak – 

30 db)     

   

 

 



NAPSUGÁR ÓVODA ÉPÜLETE (SZERENCS, SZÉCHENYI ÚT 47.) 

 

Rövid távú tervek 

2016. év 

Középtávú tervek 

2016-2017 év 

Hosszú távú tervek 

5 éven belül 

Egyéb 

/garanciális 

javítás/ 

Épületen belüli fejlesztés: 

- Az irodák összenyitásához, vezetői iroda 

kialakításához ajtó+egyéb kellékek beszerzése 

- Fektetőkre műanyag merevítők anyagpótlása  kb. 

40 db (már nem garanciális) 

- A gyerekmosdó helyiségekbe WC elválasztó 

elhelyezése és rögzítése 

- Személyfelvonónál és a Süni csoportban a fal 

repedésének kijavítása (garanciális felülvizsgálat-a 

január 19-i Nyírépszer által történő bejárás során 

kerül majd megállapításra)                                                               

 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

- Homokozótakarók beszerzése 2 homokozóra (1 db 

kb. 9m2, és 1 db 4m2) 

- Kerékpár tárolók lefedése 

- Napellenző beszerzése a főbejárathoz tartozó 

üvegfelületre (kb. 20m2) 

- A kazánház előtti rész térburkolóval történő 

ellátása óvodai rendezvények lebonyolításához 

- Óvodai, udvari programokhoz lépcső+udvar 

térkővel való lerakása (homok, beton beszerzése) 

- Az óvoda északi részén lévő parkírozó zúzalékkal 

történő feltöltése 

- Külső megvilágítás átvizsgálása 

- Főbejárat balesetmentesítése (térburkoló igénylése, 

homok +záró résszel való ellátása)  

- hinták körbekerítése mindkét udvarrészen a 

balesetek elkerülése érdekében 

Épületen belüli fejlesztés: 

- Biztonsági rács beszerzése és 

felszerelése a gazdasági irodához 

tartozó ajtóra és ablakokra 

 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

- Babakocsi feljáró kialakítása 

- Előtetők megtervezése,  

kialakítása (főbejárat+konyha 

bejárat) 

- Udvarrészen lévő pincehelyiség 

rendbetétele, körbekerítése 

- Filagória kialakítása (árnyékolás 

céljából) az alsó udvar déli részén - 

gyerekeknek  

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- Klímaberendezés beszerzése az 

irodai helyiségekbe (2db)  

- Tornaszertár helyiségbe salgópolc 

beszerzése a kisebb méretű 

tornaeszközök tárolásához  

- Porszívó vásárlás 

- Mosdóhelyiségbe műanyag 

ruháskosár beszerzése 

 

 

 

 

Épületen belüli fejlesztés: 

- Parketta újralakkozása 

(8 helyiségben) 

 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

- Ivókutak kialakítása az udvarra 

- kresz park kialakítása a Főépület előtti 

udvarrészen 

- Ciszterna esővíz elvezető rendszer 

kiépítése 

 

 

 



 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- Számítógép beszerzése – 2 db 

- Internet-hálózat kiépítése 

- Karbantartási eszközök beszerzése: 

     Kerti- és kéziszerszámok (+alapkészlet)  

      biztosítása épület+udvar+kert rendbetételéhez 

• Elektromos Sövényvágó 

• fűszegélynyíró 

• Popszegecselő 

• Talicska 

• Lombszívó 

• Sarokcsiszoló (flex) 

• 200-as satu 

• Nagylétra – 10 fokos, széthúzható – 

beszerzése – 1 db 

- Szúnyoghálók további felszerelése a még hiányzó 

helyiségekbe (kb. 20 db ablakra) 

- Projektor vásárlás óvodai rendezvények 

kivetítéséhez 

- Flipchart vásárlás 

- Vasalóhuzat vásárlás 

- Karnis beszerzése a tornaterembe és a 

tárgyalóhelyiségbe 

- Gyermekasztalokra és székekre papucsok 

beszerzése a parketta állagának megóvása 

érdekében 

- tisztasági meszeléshez szükséges anyagok 

beszerzése 

- északi oldalon lévő kerítés lábazatának 

átfestéséhez szükséges anyagok beszerzése  

- tabletekhez (pályázatból nyert eszközök) speciális 

billentyűzet beszerzése (6 db) 

 



 

Étkezéshez szükséges eszközök beszerzése 

- Konyhai lábasok, melegentartó edények, tálak 

beszerzése – csoportonként (össz: 6x3 db) 

- tálcák (össz: 12 db) a gyerekek étkezéséhez 

- tányérok porcelán-(lapos-150 db, mély – 150 db) 

- textíliák beszerzése gyermekasztalokra étkezéshez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONDI ÓVODA (Szerencs-Ond, Kossuth út 14.) 

Rövid távú tervek 

2016. év 

Középtávú tervek 

2016-2017 év 

Hosszú távú tervek 

5 éven belül 

Egyéb /garanciális 

javítás/ 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

- Homokozótakaró beszerzése (2 db) 

-  Udvari gumitéglák javítása, csere 

-  Armatúra csere  

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

-  Gyermek WC ülőkék cseréje (6 db) 

- Számítógép beszerzése – 1 db 

- Internet-hálózat kiépítése 

- Fénymásoló+nyomtató beszerzése 

- Porszívó  

- Vasaló (csapvizes vasaló)+vasalódeszka 

- Kerti szerszámok (alapkészlet) 

- szőnyegek, lábtörlők beszerzése 

- Szúnyoghálók beszerzése (kb.6 db) 

- Babaszobába heverők beszerzése 

-  Asztal, szék lapjának javítása 

 

Étkezéshez szükséges eszközök beszerzése 

- konyhai lábasok beszerzése (3 féle edény) 

- melegentartó edények, tálak beszerzése – (össz: 

3 db) 

- tálcák (össz: 5 db) rendezvények és 

gyermekétkezés biztosításához 

- textíliák beszerzése 

(abroszokgyermekasztalokra) 

Udvaron szükséges fejlesztések: 

- Udvari játékok bővítése –      

• Lengőhinta 

• Láncos egyensúlyozó 

 

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- Kanál-edénycsurgató biztosítása 

mosogatáshoz 

 

Épületen belüli fejlesztés: 

- Parketta csiszolása, újralakkozása 

 

 

Tárgyi eszközök beszerzése: 

- Hűtőszekrény beszerzése 

- Evőeszközök, tálcák vásárlása 

- Gyermek ágyak cseréje 

 

 

 

 


