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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: férőhelybővítés a Bp. IV. ker. Munkásotthon utca 47. szám alatti bölcsődében  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kerületünkben már évek óta hiány mutatkozik bölcsődei férőhelyekben, ezért a korábban 
szüneteltetett egységeket újranyitottuk. A Homoktövis Bölcsőde bővítésére beadott pályázat 
sikertelensége miatt szeptembertől további férőhely-bővítésre már csak a Munkásotthon utcai 
Bölcsődében található, jelenleg a bölcsődék központ vezetőjének és a varrodának helyet adó 
korábban lezárt gondozói egység újbóli megnyitásával van lehetőség. 
 
A Munkásotthon utcai Bölcsődében a vezetői iroda és varroda 185,45 m2 alapterületet foglal 
el. Az irodák elköltöztetésével újból kialakítható 2 gyerekszobás gondozói egység 141,55 m2 
alapterületen. A varroda az előtéri-fogadószobából és a vezetői irodából alakítható ki. A 
bölcsődei központ áthelyezésével több lehetőség is felmerül, ennek a vizsgálata jelenleg is 
tart. 
 
A két gondozói egység megnyitása 20 férőhely bővítését teszi lehetővé. A férőhelybővítésre, 
igen nagy szükség van, mert a jelenlegi igények szerint 190 gyermek részére nem tudunk 
bölcsődei elhelyezést biztosítani. 
 
A Munkásotthon utcai bölcsődei férőhely bővítés személyi feltétele : 
4 fő csecsemő és kisgyermek gondozónő 
1 fő technikai dolgozó 
 
Bérköltsége: 
Szeptember hónaptól december hónapig +TB járulékok összesen: 1.981.000 Ft. 
 
Tárgyi feltétele: 
A két gondozói egységet teljesen fel kell szerelni. 
 
 
A IV. ker. Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről 
és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2210. (III.5.) számú rendelet módosítására megalkotott 
16/2010. (V.26.) számú rendelet 5. számú mellékletében az intézményi beruházás emelésre 
került 21.500 MFt-tal. Ez az összeg a Homoktövis Bölcsőde bővítésének pályázatára 
elkülönített önrész összege. Ebből az összegből csak a gondozói egységek felújítása, bővítése 
végezhető el. 
A férőhelybővítés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges költséget a 2010. 
évi költségvetésben biztosítani kell.  
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Határozati Javaslat: 
1.A Képviselő-testület …../2010 (….) számú határozatával jóváhagyja a Bp. IV. ker. 

Munkásotthon u. 47. szám alatti Bölcsődében 2010. szeptember 1-től 20 férőhely bővítését. 
 
2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bp. IV. ker. Munkásotthon u. 47. száma alatti 

Bölcsőde férőhelybővítés érdekében a létszámot 5 fővel megemeli, valamint a személyi és 
tárgyi feltételek biztosításához szükséges összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
 
 
 
Budapest, 2010. június 17. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


