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Tárgy: A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 11. pontja szerinti „Mini 

bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímen 9 999 999 Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyert mini bölcsőde kialakítására a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvodában. A vállalt önerő összege 526 317 Ft, a teljes projekt költség bruttó 10 526 316 

Ft. A pénzügyi elszámolás határideje 2019. március 31. napja. Az elszámolás feltétele, hogy 

az intézmény alapító okiratában jelenjen meg a bölcsődei tevékenység, vagy be kell nyújtani 

az alapító okirat módosítására irányuló képviselő-testületi döntést. 

 

Önkormányzatunk 2018. március 14-én kapta kézhez a Támogatói Okiratot. Áprilisban 

egyeztetésre került sor a mezőkovácsházi ÁNTSZ illetékes munkatársával a bölcsőde 

kialakításával kapcsolatosan. A megvalósult beruházással a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda épületében egy 34,88 m
2 

alapterületű mini bölcsőde került kialakításra, amely alkalmas 

8 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátására. A csoportszobába a támogatásnak 

köszönhetően 8 db óvodai fektető, ágyneművel, 1 db rácsos babaágy, 1 db fektető tároló 

szekrény, 2 db játéktároló polc, 1 db felső szekrény, 1 db kis szekrény, 1 db íróasztal székkel, 

1 db fali gyógyszerszekrény, 1 db gondozónői fotel lett beszerezve. A költségátcsoportosítás 

által közel 30 db új játék várja a bölcsődés kisgyermekeket, illetve az óvoda épülete előtti 

terület füvesítésével az előírásoknak megfelelő játszóudvart is szándékozunk kialakítani. 

 

A mini bölcsőde kialakításával kapcsolatosan több alkalommal személyes egyeztetésre is sor 

került a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával, illetve a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságával. Ezen tárgyalások során elhangzott, hogy a 

mini bölcsődét a) önálló intézményként, b) társulási formában, avagy c) többcélú óvoda-

bölcsődeként lehetne működtetni. Számunkra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti óvoda-bölcsőde többcélú intézménykénti 

működtetés lenne a legcélszerűbb. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti óvoda-bölcsőde többcélú intézményként kívánja 

működtetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az intézmény Alapító 

Okiratának módosításával kapcsolatos teendők és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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