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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A bölcsődei elhelyezések iránt kerületünkben is jelentősen megnőtt az igény, melyet az elmúlt évek 
során férőhelyek visszanyitásával (ÁMK és Kertvárosi bölcsőde), illetve az ÁMK bölcsőde 
férőhelyeinek bővítésével igyekeztünk kielégíteni. Ezáltal 2007 óta 70 férőhellyel bővült a bölcsődei 
ellátás. 
 
Az elmúlt időszak jogszabályi változásai (GYES és GYED idejének módosítása), valamint a gazdasági 
válság következtében egyre több család jelzi gyermeke bölcsődei elhelyezésének igényét.  
 
Jelenleg az összes bölcsődei férőhely betöltött Csepelen. 2010. áprilisi adatok szerint 320 férőhelyen 
422 felvett gyermek van. Szeptembertől várhatóan 228 gyermek megy óvodába, tehát ugyanennyi 
gyermek felvehető. A mai napig 262 fő jelentette be igényét bölcsődei elhelyezésre, de ez a szám 
hetente változik, hiszen a felvétel és a jelentkezés folyamatos. A csoportlétszámok 120%-os 
feltöltöttsége – az új jogszabályi rendelkezések értelmében - a továbbiakban nem lehetséges, a felvett 
gyermekek száma nem haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
 
A Kertvárosi Bölcsőde eredetileg 120 férőhelyes bölcsőde volt, jelenleg 80. Az épületben – a 
korábban bölcsődei egységként működő helyiségekben - kap helyet az egyesített bölcsődék 
igazgatósága, valamint a bölcsődei és részben óvodai élelmezést ellátó központi beszerző és 
előkészítő egység. A bölcsődei egység 26 férőhellyel visszanyitható. Ennek megvalósításához 
azonban a helyén működő bölcsődei igazgatóság, összesen 5 fő munkavégzésének helyet kell 
biztosítani, mely megoldható lenne egy 50 négyzetméteres iroda felépítésével, a Kertvárosi Bölcsőde 
területén. 
 
A bölcsődei egység visszanyitásának kiviteli munkái, valamint az új iroda kivitelezésének egyszeri 
felújítási költségei, illetve az idei évre szükséges személyi jellegű kiadásai a következőképpen 
alakulnak: 
 
Műszaki feladatok: 
• Két csoportszoba kialakítása a hozzá tartozó mosdókkal, wc-vel 
• Tálaló, előkészítő helyiség kialakítása 
• Iroda helyiségek kialakítása  
 
A fenti feladatok költségei várhatóan bruttó 21 millió Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban: 
 
• csoportszobák kialakítása, a mosdókkal wc-vel, valamint a tálaló előkészítő helyiség 

kialakításának költsége mintegy 15 millió Ft,  
• az iroda helyiség, mobil iroda kialakítása esetén mintegy 6 millió Ft 
 
A mobil iroda kialakítása esetén nem szükséges építési engedély, így a kivitelezés időszükséglete 
lényegesen lerövidül, illetve költség hatékony a megoldás, kb 4 millió Ft-tal olcsóbb, mint a fix 
építmény. 
 
• További 3,5 millió Ft értékben szükséges bútorzat, valamint a csoportszobák alap 

játékfelszereltségének, textíliáknak, fektetőknek; étkeztetéshez szükséges eszközöknek a 
beszerzése. 

 
 
Személyi jellegű kiadások 
A két csoport működtetéséhez 4 fő gondozónő és 1 fő technikai dolgozó alkalmazása szükséges. A 
gondozónők havi átlagilletménye 140.000 Ft. A technikai dolgozó havi illetménye: 110.000 Ft. 
 

• Személyi juttatás összesen:     670.000 Ft/hó 
• Járulékok (TB, munkaadói, EHO) összesen:   180.900 Ft/hó 

Személyi jellegű kiadások összesen:     850.900 Ft/hó 
 
Októberi nyitással a személyi juttatás 2010. évre:  

• Személyi juttatás összesen:     2.010.000 Ft 
• Járulékok összesen:         542.700 Ft  

Személyi jellegű kiadások 2010. évre összesen:  2.552.700 Ft 
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A 12 és 14 fős, két foglalkoztatós, kiszolgáló helyiséges bölcsődei egység megnyitása a 2010. 
évre a következő kiadásokkal jár: 
 
1.) Felújítási kiadások:        21.000.000 Ft 
2.) Egyéb felhalmozási kiadások (eszközbeszerzések):      3.500.000 Ft 
3.) Személyi jellegű kiadások (járulékokkal):       2.552.700 Ft
 Összes költség a 2010. évre:      27.052.700 Ft 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerint járuljon hozzá a bölcsődei férőhely-
bővítéshez az Egyesített Bölcsődék Kertvárosi részlegében. 
 
 
Budapest, 2010. április 29. 
 
     Tisztelettel: 
 
         Tóth Mihály 
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Határozati javaslatok 
 
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített 
Bölcsődék Kertvárosi intézményegységében egy 12 és egy 14 fős bölcsődei foglalkoztató helyiséget 
alakít ki az épületben. A bölcsődei egység 2010. október 1-jével kezdi meg működését. 
 
A feltételek megteremtéséhez: 
 
Személyi jellegű kiadásokra (4 fő gondozónői + 1 fő technikai státus növelésre): 

• személyi juttatásra:      2.010.000 Ft-ot 
• járulékokra :         542.700 Ft -ot 

Személyi jellegű kiadások 2010. évre összesen:  2.552.700 Ft-ot 
 
Egyszeri forrásigényként: 

• felújításra:        21.000.000 Ft-ot 
• egyéb felhalmozási kiadásra (eszközbeszerzésre):     3.500.000 Ft-ot 
Összesen:        24.500.000 Ft-ot; 
 
Mindösszesen:      27.052.700 Ft -ot 
 

biztosít az Egyesített Bölcsődék részére, a bölcsődei gondozási egység kialakítására, a költségvetési 
hiány növelése terhére. 
 
 
 Határidő:  

elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2010. október 1. 
 
 Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   

végrehajtásért:  Halmos Istvánné ágazatvezető 
     Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 
     Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
     Kiss István OSZI igazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
 
2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített 
Bölcsődék engedélyezett létszámát 124 főről – feladat bővülés miatt – 5 fővel megemeli, és a 2010. 
évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkereteket 2010. október 1-jétől az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Egyesített Bölcsődék:      124 főről      129 főre 
OSZI összesen:    1568,5 főről   1573,5 főre  
Ágazat összesen:    1729 főről  1734 főre  
 
megemeli. 
 

Határidő:  
elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  2010. október 1. 
 
 Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   

végrehajtásért:  Halmos Istvánné ágazatvezető 
     Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat az Egyesített Bölcsődék Kertvárosi részlege szüneteltetett férőhelyeinek 
újranyitására” c. előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
 Az észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
 
 
Budapest, 2010. április 30. 
 
 
        Halmos Istvánné s.k. 
           ágazatvezető 
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