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Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázat benyújtása  
          11.  napirend  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a további-

akban: Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni 

ellátására vonatkozóan. 

  

A Gyvt. 2017. január 01. napjától hatályos 94. § (3a) bekezdése szerint:  

 

 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, 

vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak 

száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcső-

dei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások 

bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.             

( településünkön 60 fő a 3 év alattiak létszáma, így kötelező az ellátást biztosítani )  

 

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig 
kell eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcso-

lódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § (3a) be-

kezdésben foglalt kötelezettségének. 

  

Az önkormányzat részéről már több alternatívában gondolkoztunk a megvalósítást illetően, fel-

merült a nyertes TOP pályázat keretén belül az óvodával egy épületben, átalakítással a bölcsődei 

csoport kialakítása is. Sajnos azonban mind az óvoda szerkezetét illetően, mind a költségeket 

illetően nagy változást, illetve többletköltséget jelent az épületen belül a kialakítás, így azt elve-

tettük.  

 

Felmerült továbbá az iskola melletti vizesblokkból is bölcsődei csoport kialakítása, azonban az a 

távolság, illetve a sok kiszolgáló helyiség miatt itt is elvetettük , és EFOP pályázatban próbaterem 

kialakításra pályáztunk vele. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Összefoglaltuk a MELLÉKLETBEN röviden a pályázati kiírást, mely alapján lehetőség van böl-

csőde kialakítására.  

 

Ennek alapján megkerestünk már tervező irodát ( Matox Tervező iroda- Tokodi Zoltán tervező ), 

aki vállalta a terv elkészítését.  

 

A Javaslat a Sportcsarnok kazánházából kialakított bölcsőde, külön bejárattal, játszótérrel.  Hely-

rajzi szám: 531/1  

 

Ez a rész jelenleg a Sportcsarnokhoz tartozik, ám helyileg az óvoda épületéhez került hozzáépí-

tésre 20 évvel ezelőtt. Az épületrész több mint 50 m2, ahol kialakítható a 8 gyermek fogadására 

alkalmas bölcsődei szoba, kialakítható fürdőszoba, fogadótér is. Külön bejárat biztosítható a 

Sportcsarnok felől. Az óvoda előtti részen külön játszótér biztosítható. Az étkeztetés az óvoda 
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konyháról megoldható, tálalóablak kialakítással.  A legolcsóbb megoldás, melyre sikeres pályá-

zattal lehetőség nyílhat az átalakítás elvégzésére.  

 

Javasolom, hogy ezt a pályázati célt fogadjuk el.  A szükséges önerőt  az általános tartalék terhére 

biztosítsuk. Tervezői előzetes költségbecslés alapján a 10 millió Ft támogatási összegből a terve-

zendő beruházás megvalósítható.  

 

Kérem a képviselő-testület hozzájárulását a tervezés megrendelésére.  

 

Kérem a képviselő-testület felhatalmazását az előterjesztésben már részletesen kifejtett épület, 

felújítási támogatás pályázat benyújtására, a támogatási összeg igénylésére.  

 
…../2017.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a  -Matox Építész Kft –t,    

Sopron, Széchenyi tér 7-10.  ( képviseli: Tokodi Zoltán  ) a Nagycenk, Szent Imre u. 2. sz. alatti Nagy-

cenki Aranypatak Óvoda épületéhez kapcsolódó ( 531/1 hrsz-ú ) kazánház átalakításának tervezésével 

mini bölcsődei csoport helyiségre.  

 

A tervezési munka elkészülésének határideje: 2017. szeptember 20.  

 

A  képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy  a tervezési szerződést megkösse a tervezővel  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 …../2017.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani mini bölcső-

de férőhelyek kialakításának támogatására. 

 

A pályázati cél: Mini bölcsőde kialakítása, a már meglévő Nagycenki Aranypatak Óvodán belüli helyi-

ségek átalakításával 

 

A projektre benyújtott támogatási igény: 10 millió Ft  

 

A vállalt önrész összege, a teljes projekt költségvetésének 5 %-a.  

 

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja a 2017.és 2018. évi költségvetésében ( Pá-

lyázati Alap és az általános tartalék terhére ) biztosítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a kiírás szerint az Önkormányzat 

nevében beadja.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő:2017. szeptember 28.  

 

Nagycenk, 2017. 09.05. 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


