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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KMOP-4.5.2-11 a „Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” című pályázat elnyerésével 
lehetőség nyílt a Dési Huber u. 9. szám alatti Manó-lak Bölcsőde bővítésére.  
 
Az épületrészben jelenleg a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
(FESZGYI) 40 férőhelyes Platán Idősek Klubja fogadja és szociális alapszolgáltatás keretében ellátást 
nyújt az idősek részére. Az intézmény 160 m2 alapterületű, részben akadálymentesített, azonban a 
mozgáskorlátozottak részére nincs kialakítva megfelelő vizesblokk. A jelenlegi helyen egy kisméretű 
kert áll az idősek rendelkezésére, ami nagyobb rendezvények lebonyolítására nem alkalmas. 
 
Ahhoz, hogy a bölcsődei férőhely bővítéséhez szükséges munkálatokat a nyári időszakban, 2013. 
júniusban megkezdhessük, szükséges az Idősek Klubját egy a funkciónak megfelelő, másik helyiségbe 
átköltöztetni.  
 
A József Attila-lakótelepen a FESZGYI Toronyház u. 11. szám alatti telephelyén jelenleg működő 
Szivárvány Gondozási Központ biztosítja a rászorultak számára a házi segítésnyújtást és az étkezést.   
 
Ezen telephelyen található egy jelenleg üres, 223,52 m2 alapterületű helyiség, mely alkalmas arra, 
hogy felújítást követően idősek klubjának kialakítsuk, így oda a Platán Idősek Klubja átköltöztethető 
lenne. Előbbiek alapján nem csökkenne az „idősek klubja” férőhelyek száma, és a Platán Idősek Klub 
egy felújított, nagyobb alapterületű, könnyen megközelíthető, korszerű, akadálymentesített telephelyre 
költözhetne. A nagyméretű, fákkal beültetett kert alkalmas lenne az idősek részére szervezett tavaszi, 
nyári, illetve őszi rendezvények lebonyolítására.  
A felújításra az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján 30 M Ft áll rendelkezésre. 
 
A nappali ellátáshoz szükséges átalakítási munkálatok keretén belül az alábbiak kerülnének 
megvalósításra: 
Nappali ellátásra, étkezésre, pihenésre alkalmas helyiségek kialakítása, mozgáskorlátozottak is 
használható és nemenkénti WC, vizesblokk kialakítása, nyílászárók javítása, elektromos hálózat 
cseréje, hideg burkolat cseréje, a nappali ellátásra szolgáló helyiségekben meleg burkolat felrakása, 
tálaló konyha kialakítása, közlekedők kialakítása, a helyiségekben festési és mázolási munkálatok 
elvégzése, a kertből új kapu nyitásával és feljáró építésével az akadálymentes megközelítés biztosítása, 
ereszcsatornák tisztítása, esetlegesen tetőjavítás, homlokzat javítási munkák elvégzése. 
 
Fentiek alapján mind a Manó-lak Bölcsőde férőhelyeinek bővítése, mind pedig a Platán Idősek 
Klubjának méltó és a jelenleginél kedvezőbb körülmények közötti elhelyezése biztosítható lenne, 
amennyiben a T. Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat támogatja. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a Platán Idősek Klubjának 
elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatalára.  
 
Budapest, 2013. február 28.  

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 

 
 



 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
 

1) hogy 2013. július 01-étől a Dési Huber u. 9. szám alatt működő 40 férőhelyes Platán Idősek 
Klubját a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Budapest IX. 
Toronyház u. 11. szám alatti helyiségbe költözteti át annak felújítását követően. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a Toronyház u. 11. szám alatti 223,52 m2-es helyiség funkciónak 
megfelelő felújításáról, és az átköltöztetéssel összefüggésben a FESZGYI alapító okiratának 
módosításáról gondoskodjon 

 
Határid ő: 1. pont: 2013. március 07., 2. pont: 2013. július 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 
 

 
 


