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Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdése szól a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatokról, melynek 7. pontjában szerepel a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások. Ehhez a ponthoz tartozik a bölcsőde intézmény is.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat amelynek területén tízezernél több állandó lakos él bölcsődét 
köteles működtetni. Ugyanezen paragrafus 8. pontja szerint a települési önkormányzat a bölcsődés 
korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló a (2) bekezdésében és a (3) bekezdés 
a) pontjában foglalt kötelezettségének családi napközi formájában is eleget tehet, feltéve, hogy a (3)  
bekezdés a) pontja szerinti esetben már fenntart legalább egy bölcsődét. Ez azt jelenti, hogy csupán 
a családi napközik üzemeltetésével a jogszabálynak nem teljesen megfelelő a feladatellátás. 

Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában van a Gesztenyés Óvoda mellett illetve mögött 
elhelyezkedő 3144/26 hrsz-ú, 4183 m2-es kivett beépítetlen  (fás) terület, ezen terület 
megközelítését szolgáló 3144/27 hrsz-ú, 344 m2-es terület, valamint az Óvoda melletti 3144/28 
hrsz-ú Eperjesi út 1/A. alatti 2439 m2-es beépítetlen terület.  

Ezen ingatlanok összevonásával a terület alkalmas bölcsőde elhelyezésére. A megközelítés mind 
gépkocsival, mind gyalogosan a lakótelepre vezető út elejétől induló önálló úttal és hozzá tartozó 
parkolókkal lehetséges. Így a bölcsőde bejárata kényelmes közelségbe kerül a gépkocsival 
közlekedők számára is, valamint ezzel biztosított az is, hogy a gépkocsi közlekedés a lakótelep 
forgalmát, életét ne zavarja meg. A bölcsőde helyét és megközelítését a csatolt helyszínrajz 
ábrázolja. 

A nyugodt csendes környezetben levő telek alkalmas az intézmény elhelyezésére, a gyermekek 
nevelésére. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában más alkalmas helyen levő és 
megfelelő méretű ingatlan nincs, ezért más alternatívát nem javasolunk. 

Az ingatlanon első ütemben 4 csoportos (54 férőhelyes) bölcsőde építését tervezzük, mely a 
későbbiekben további 4 csoporttal bővíthető. Az I. ütemben megépítésre kerülő bölcsőde kb 740 

 

 



2 
 

m2-es épületben helyezhető el, míg annak bővítése kb. 400 m2. Az első ütem kialakításának becsült 
költsége bruttó 300 M Ft. 

Korábbi évekhez hasonlóan idén is várható kedvező támogatási szintű (85-100%) pályázat kiírása. 

A beruházás megvalósításához pályázati forrásokat kell felkutatnunk. 

A cél eléréséhez első lépés az épület tervezett helyének és méretének meghatározása valamint a 
szükséges fedezet biztosítása. 

Az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésének és a 
telekalakításnak a becsült költsége 5 M Ft+ÁFA. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3144/26, 3144/27, 3144/28 hrsz-ú 
ingatlanok összevonásával kialakuló telken kívánja elhelyezni a városi bölcsődét. 
A Képviselő-testület a fenti cél megvalósítása érdekében 2015-ben telekegyesíti a 3144/26, 
3144/27 és a 3144/28 hrsz-ú ingatlanokat, valamint elkészítteti egy 54 férőhelyes (két egységes) 
és második ütemben duplájára bővíthető bölcsőde épület engedélyezési szintű tervét és 
megszerzi a 2 ütemben történő megvalósításhoz az építési engedélyt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a telekalakításhoz és a 
tervezési munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 6/2015. (II. 
19.) számú rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetésbe -a fejlesztési tartalék terhére- 
történő betervezéséről. 
 

Határidő: azonnal, illetve következő rendes testületi ülés 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 

 

Kistarcsa, 2015. április 16. 

 

Solymosi Sándor 
polgármester 


