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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A csepeli bölcsődék nagy létszámú várólistájára tekintettel, a Képviselő-testület 390/2007. 
(V.15.) Kt. sz. határozatával felkérte „Tóth Mihály polgármestert, hogy vizsgálja meg annak 
lehetőségét, miként és milyen feltételek mellett lehetne bővíteni a kerület bölcsődei 
férőhelyeinek számát.” A határozat értelmében a polgármesternek az ez év szeptemberi 
Képviselő-testületi ülésre e tárgykörben előterjesztést kell készítenie. 
 
A döntésnek megfelelően megvizsgáltuk a kerületi bölcsődei ellátottságot. Jelenleg a 
kerületben négy bölcsődei részleg 280 férőhelyén 328 felvett gyermek gondozását látjuk el, 
ami 117 %-os feltöltöttséget jelent. A bölcsődékben a szakmailag megengedhető férőhely-
kihasználtsági arány 120 %.  
 
Legutóbb ez év májusában döntött úgy a Képviselő-testület, hogy 30 szünetelő férőhelyet 
visszaállít a növekvő elhelyezési igények enyhítésére. Ez a Nagy Imre ÁMK bölcsődei 
részlegében megtörtént, és érezhetően enyhítette a bölcsődékre ható nyomást. A Rákóczi úti 
lakóépületek szociális bérlakásainak közelegő átadásával várhatóan megnő az igény a 
bölcsődei elhelyezések iránt, de nem tudjuk, hogy az milyen mértékű lesz.  
 
Ennek alapján javaslom a t. Képviselő-testületnek, bízza meg a polgármestert, hogy a 2008. 
évben szükség esetén hozzon intézkedést bölcsődei férőhelyek bővítésére. Erre az Egyesített 
Bölcsődék épülete (1212 Rákóczi tér 32.) a legalkalmasabb, ahol 20 fős egység alakítható ki.  
 
Az intézményben a 91/1990.V.B. határozat 40 férőhely szüneteltetéséről, majd a 44/1993. 
(II.23.) Kt. sz. határozat ezek megszüntetéséről döntött. A megszüntetett részlegbe került az 
Egyesített Bölcsődék központi élelmezési egysége, illetve bérlőként a Csepeli Vendéglátóipari 
Szakközépiskola tankonyhaként hasznosította a fennmaradó helyiségeket. Az élelmezési 
egység ma is ott működik, de a tankonyha már megszűnt, területe használaton kívül van, így 
szükség esetén ott a jövő évtől mintegy 6 millió forintos egyszeri építészeti beruházással 
kialakítható a 20 fős bölcsődei egység. Figyelemmel a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletre, 
amely a személyi feltételeket határozza meg, a 20 fős gyermekcsoporthoz 2 fő gondozónői 
státus létesítése szükséges. A közalkalmazotti bértábla középkategóriáját alapul véve, 
járulékokkal együtt, a következő évtől mintegy 4 millió Ft./év személyi kiadással 
számolhatunk. Egyéb egyszeri beszerzésekre számításaink szerint 2 millió Ft-ot kell fordítani. 
Tehát ha a lakossági igények a jövő évtől szükségessé teszik, akkor 20 bölcsődei férőhely 
visszaállítható a kerületben. Ennek bekerülési költsége előreláthatóan 12 millió Ft.-ot jelent a 
következő évi költségvetésben. 
 
A fentiek alapján javaslom a t. Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását.   
 
Budapest, 2007. szeptember 4. 
          Tóth Mihály  

 
 
 
 
 



 
 
 

Határozati javaslat
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert a kerületi bölcsődei ellátottság folyamatos 
vizsgálatára, és amennyiben a lakossági igények szükségessé teszik, akkor a 2008. évben saját 
hatáskörében döntsön az Egyesített Bölcsődék XXI. Rákóczi tér 32. szám alatti épületében 20 
bölcsődei férőhely visszaállításáról.  
 
A Képviselő-testület a 20 bölcsődei férőhely esetleges visszaállításának és működtetésének 
pénzügyi fedezetére a 2008. évi költségvetésben a következő forrást különíti el: 
 
Az épületrész átalakításának költsége:   6.000.e. Ft. 
 
Dologi kiadásokra  
(berendezési tárgyak, textíliák, játékok, egyéb eszközök)  2.000.e. Ft.  
 
Személyi feltételek (két gondozónői státus) költsége:    
     Besorolási bér:    3.100.e. Ft. 
     Munkáltató járulék:         900.e. Ft. 
 
A 2008. évi költségvetésben tervezett kiadás összesen:           12.000.e. Ft. 
 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:  2008. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 
Felelős:  végrehajtásra:      Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítésére:    Halmos Istvánné ágazatvezető 
        Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató 
javaslata szükséges. 
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