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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett ki a Pest megye területén működő és újonnan 
létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 
bölcsőde) fejlesztésének támogatására. 
 
 

I. A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázat főbb paraméterei: 
 
Minimum egy csoportszoba létrehozása kötelező (10-14 fő). 
 
Igényelhető támogatás: Bővítés esetén minimum 60 millió Ft és 400 millió Ft lehet a 
támogatás, de legfeljebb 8 millió Ft férőhelyenként. (20 fő esetén 160 millió Ft támogatás, 
228,5 millió Ft összköltség) 
 
Kötelező saját forrás mértéke: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a pályáztató előírja. 
 
Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 30%-a. 
 
Megvalósítás időtartama: a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 
18 hónap. 
 
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 10-től október 10-ig. 
 
Pályázók köre: 
 
A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be a Pest megyei települési önkormányzatok. 
Pályázó olyan Pest megyei települési önkormányzat lehet, melynek meglévő, jelenleg is 
bölcsődei ellátás céljára használt, illetve férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini 
bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg egyéb, más célra használt telke és 
épülete, vagy új építés esetén az építési telke 10%-ban a pályázat benyújtásakor már a 
pályázó önkormányzat tulajdonában van. 
 

II. Tervezés - a benyújtani kívánt pályázati anyag 
 
A Petőfi közben működő Gólyafészek Bölcsőde épülete és telke (108 hrsz.) alkalmas a 
bővítésre, az épület kialakítása szerint kiválóan alkalmas egy újabb traktussal történő 
bővítésre, mellyel további 20 gyermek bölcsődei elhelyezését biztosíthatjuk. Ennek 
megfelelően a Bölcsőde épületének terveit készítő DBB Tervező, Szervező Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft-vel (Székhelye: 1119. Budapest, Nagykikinda u.12. II. em., Cégj. száma: 
01-09-161318, Adószáma: 10663299-2-43) tervezési szerződés került aláírásra a 
Biatorbágy, Szent István utca és Petőfi köz sarkán (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes 



 
Bölcsőde épülete két csoportszobával történő bővítésének Építési Engedélyezési- és 
Kivitelezési Tervének, valamint az árazatlan költségvetési kiírás elkészítésére.  
A bővítésre vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentáció és a kérelem beadás előtt 
áll. A tervek már korábban elkészültek (jelen előterjesztéshez csatolva), azonban a pályázati 
kiírásnak való megfelelés miatt kisebb változtatások váltak szükségessé. A pontos tervezői 
költségbecslést pótanyagként kerül kiküldésre. 
 
 

III. Ajánlatkérés Pályázatírásra 
 
A „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)’’ című pályázat megírására 
vonatkozóan Ajánlatkérő levelet küldtem 3 potenciális pályázatíró cégnek. 
 
Benyújtási határidőig 3 pályázati anyag érkezett be, melyet jelen előterjesztés mellékleteként 
csatolva megküldök. A három ajánlatból a Gazdaságilag (összességében) legelőnyösebb 
ajánlat, azaz a Goodwill Consulting Kft-vel (Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74. 
Cégjegyzékszám: 01-09-725969 Adószám: 13253954-2-42) ajánlata került kiválasztásra. 
Az Egyedi Pályázatírásra vonatkozó Együttműködési megállapodás 2018. augusztus 17. 
napján aláírásra került, melynek utólagos jóváhagyását kérem a döntés meghozatalakor. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megtárgyalására és egyben 
javaslom a pályázaton való indulást. 
 
Biatorbágy, 2018. augusztus 23. 
 

  Tarjáni István s.k. 
     polgármester 

Mellékletek: 
- Pályázati kiírás (pdf) 

 
 
Készítette: Gálosi Zita 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VIII. ….)határozata 

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ”Önkormányzati 
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” című pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 
 

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására 
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) a Biatorbágy, Szent István utca és 
Petőfi köz sarkán (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde 
meglévő épületének két csoportszobával történő bővítésére pályázatot nyújt 
be; 
 

2) utólagosan jóváhagyja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Goodwill Consulting Kft-
vel (Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74. Cégjegyzékszám: 01-09-
725969 Adószám: 13253954-2-42) kötött egyedi pályázatírásra vonatkozó 
együttműködési megállapodást, valamint ez alapján felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására; 

 
3) a megvalósításhoz szükséges önrészt, bruttó ……………………… Ft-ot 2019. 

évi költségvetésében biztosítja.  
 
 

 
Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 
Határidő: 2018. szeptember 10. 
 
Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály 
Határidő: 2019. december 31. 
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Együttműködési Megállapodás 

Egyedi Pályázatírásról 
 
amely létrejött egyrészről  

Megbízó adatai 

Önkormányzat neve: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Képviselő neve: Tarjáni István 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

Önkormányzati törzsszám: 730084 

Adószám: 15730088-2-13 

Bankszámlaszám: 10918001-00000005-65370086 

Telefonszám: +36 (23) 310-174 

E-mail cím: hivatal@biatorbagy.hu 

mint megbízó (a továbbiakban Megbízó) 

másrészről  

Megbízott adatai 

Cégnév: Goodwill Consulting Kft. 

Képviselő neve: Harsányi Gábor ügyvezető 

Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74. 

Cégjegyzékszám: 01-09-725969 

Adószám: 13253954-2-42 

Bankszámlaszám: 10300002-10585425-49020010  

mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között. 

 

I. A szolgáltatások tartalma 

1. A Megbízó működésének fejlesztéséhez, bővítéséhez pályázati és egyéb pénzügyi források 

feltárását, elérhetőségét igényli, amihez a II. pontban egy konkrét kiválasztott pályázatot nevez 

meg. 

2. A Megbízott feladatai: 

a) projekttel kapcsolatos konzultáció a Megbízó székhelyén; 

b) a pályázati dokumentáció elkészítése; 

c) a pályázati dokumentáció nyomtatása, postázása a Megbízóhoz; 

d) a pályázat benyújtása a közreműködő szervezethez;  

e) pályázati anyag esetleges hiánypótlásának elkészítése, benyújtása; írásos, illetve telefonos 

kapcsolattartás a Megbízóval a döntésig. 

f) Nyertes pályázat utógondozása, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

 Támogatási szerződés előkészítése, megkötése; 

 Támogatási szerződés esetleges módosítása; 

 Helyszíni ellenőrzésen való részvétel; 

 Kapcsolattartás a kiíró hatósággal; 

 IB, ZB, Kifizetési kérelem, bérösszesítő összeállítása 

 

II. Konkrét Szolgáltatási Csomag Feltételei 

 

Szolgáltatási csomag Egyedi pályázatírás 

Szerződés hatálya Pályázat elbírálásáig, nyertesség esetén, záró 

beszámoló benyújtásáig 

Üzletkötő Rostás Krisztián 

   



 

  

   Egyedi pályázatírás önkormányzat 

 

 

GoodWill Consulting Kft. 1162 Budapest, Timur utca 74. Tel.: 06/1-321-1173 

 

2 

A Megbízó által megjelölt konkrét pályázat részletes adatai 

Pályázat száma:                     PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 

Pályázat kiírója:                     Pénzügyminisztérium 

Pályázat beadási határideje: 2018. október 09. 

 

III. Szolgáltatási ellenérték 

A Megbízó a szolgáltatások ellenében szolgáltatási díjat és sikerdíjat fizet. Megbízott a sikerdíjra 

abban az esetben jogosult, ha a pályázatot az elbíráló szervek (akár ismételt döntési folyamatba 

helyezést követően is) támogatandónak minősítik. 

Szolgáltatási díj: 100 000 Ft + ÁFA 

Sikerdíj nagysága Az elnyert vissza nem térítendő támogatás 4%a + 

ÁFA 

Utógondozási díj: 2% 

A díjtételek nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  

 

IV. Fizetési feltételek 

 

1. Jelen szerződés alapján Megbízottat díj illeti meg, amely – a III. pont szerint – fix összegű 

szolgáltatási díjból, sikerdíjból és projektmenedzsment díjból tevődik össze. 

2. A szolgáltatási díj megfizetése a szerződéskötéskor esedékes, a Megbízott által kiállított számla 

ellenében, annak kiállításától számított 8 napon belül. A szerződéskötésből eredő szolgáltatási 

kötelezettség Megbízottat kizárólag a számla kiegyenlítését követően terheli. 

3. A sikerdíj megfizetése két egyenlő részletben esedékes. Az első részlet a pályázatok 

eredményhirdetésekor, a második a pályázati pénzek beérkezésének első ütemében válik 

esedékessé, minden esetben a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlák kiállításától 

számított 8 napon belül. 

4. A Megbízott sikerdíjra való jogosultsága abban az esetben is fennáll, ha a pályázatot a kiíró 

nyertesnek nyilvánította, de a pályázat alapján elnyert összeg folyósítására a Megbízó hibájából 

nem kerül sor. Ebben az esetben az esedékesség az első részletet illetően – az előző pontban 

rögzítettek szerint – az eredményhirdetéshez, a második részletet illetően pedig a folyósítás 

elmaradását eredményező körülmény (pl. támogatási szerződés megkötése határidejének 

eredménytelen eltelte, a szerződéskötés visszautasítása, a szerződés felbontása vagy 

megszüntetése stb.) beálltához igazodik. 

5. Az utógondozási díj megfizetése két egyenlő részletben történik. Az első részlet a Támogatási 

Szerződés aláírásakor, a második részlet a Támogatási Szerződés aláírásától számított 60. napon 

esedékes. Minden esetben a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlák kiállításától 

számított 8 napon belül. 

6. Amennyiben Megbízó az elkészített pályázati dokumentáció benyújtásától eláll, vagy a benyújtást 

követően még a közreműködő szervezet döntését megelőzően visszalép, 150.000 Ft-ot köteles 

fizetni Megbízottnak bánatpénz jogcímen. Felek megállapodása alapján Megbízó visszalépésének 

számít az is, ha a közreműködő szervezet Megbízónak küldött pályázati hiánypótlásra felhívását 

nem, vagy nem az V. pontban foglaltak betartásával továbbítja Megbízottnak és a pályázat érdemi 

értékelésére ennek meghiúsulása vagy késedelme miatt nem kerül sor. 

7. Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízottat az esedékességtől a fizetésig terjedő időszak alatt 

mindenkor irányadó jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított késedelmi 

kamat illeti meg. 
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V. A szolgáltatással kapcsolatos feltételek 

V.1. Formai garancia 

1. Megbízott vállalja, hogy ha a beadott pályázatot az V.1, V.2 és V.3 pontok kitételeit figyelembe 

véve formai okok miatt elutasítják, a szolgáltatási díjat visszafizeti. 

2. Felek Megbízottnak felróható formai hibának kizárólag azt tekintik, amelyet a pályázatot kiíró 

szerv a kiírás alapján formai hibának minősít, feltéve, hogy az elbírálást követő nyilatkozatban a 

pályázat kiírója határozottan és kizárólag erre hivatkozva utasítja el a benyújtott pályázatot. 

3. Jelen garancia nem érvényesíthető, amennyiben a pályázat sikertelensége a Megbízónak felróható 

okból következik be. Kizárja továbbá a garanciális feltételeket, ha a pályázat sikertelensége abból 

következik, hogy a Megbízó az V.2 és V.3 pontban foglalt rendelkezéseket elmulasztja, vagy 

azok teljesítésével késedelembe esik. 

 

V.2. Az információáramlással kapcsolatos feltételek 

1. Megbízott köteles a szolgáltatási díj megfizetését követően a Megbízó részére kapcsolattartó 

személyt (továbbiakban kapcsolattartó) kijelölni és a kapcsolattartó személyéről, elérhetőségeiről 

Megbízót 5 napon belül tájékoztatni. A kapcsolattartó személyének változásáról Megbízott 

köteles Megbízót tájékoztatni. 

2. Megbízó köteles a Megbízott által elkészített és a Megbízó részére átadott adat- és 

dokumentumlista alapján a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, adatokat és 

dokumentumokat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő előtti minimum 7. napig a 

kapcsolattartó részére e-mailben vagy faxon megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a 

Megbízottat késedelmes vagy hibás teljesítés miatt felelősség nem terheli. 

3. Megbízó köteles a Megbízott szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bárminemű, a kiírótól 

/hitelintézettől érkezett értesítést (az elektronikus formában küldött értesítést is beleértve) és az 

általa annak küldött bármely nyilatkozatát haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a 

kapcsolattartó részére faxon vagy e-mailben elküldeni. Ennek elmulasztása esetén a Megbízottat 

késedelmes vagy hibás teljesítés miatt semmilyen felelősség nem terheli, illetve a Megbízó a 

Megbízottal szembeni bármely szerződéses kötelezettsége alól nem mentesül. 

4. Megbízott minden, a Megbízó által részére átadott információt és dokumentumot hitelesnek, 

valósnak fogad el, annak helyességét vagy valódiságát a Megbízott nem köteles vizsgálni vagy 

ellenőrizni. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott megbízik a számára a Megbízó által 

(akár szóban vagy írásban) szolgáltatott minden információban, dokumentumban és feltételezi, 

hogy minden, számára átadott információ a valóságnak megfelel, teljes és nem félrevezető. A 

Megbízott kizárja a felelősséget a számára a tanácsadáshoz nyújtott információ, dokumentum 

teljességének, pontosságának, valódiságának és annak aktuális voltának hiányából eredő bármely 

esetleges hátrányos következmény esetére. 

5. Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni a körülményeiben beálló bármely lényeges 

változásról, mely hatással lehet a szerződés teljesítésére, annak érdekében, hogy ezen 

változásokat a Megbízott a tanácsadás során figyelembe tudja venni.  

 

V.3. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) használata 

1. A FAIR rendszer ügyfél-regisztrációjának elkészítése Megbízott kötelessége. Ehhez a 

Megbízónak a Megbízott rendelkezésre kell bocsátania a pályázó tájékoztató felülettől kapott 

linket. A Megbízott a regisztrációt követően a jelszót Megbízó rendelkezésére bocsátja. A 

rendelkezésre bocsátott jelszó és a Megbízó FAIR felületén található információk vonatkozásában 

Megbízottat teljes titoktartás terheli. 

2. Amennyiben Megbízó már rendelkezik FAIR regisztrációval, vagy annak elkészítését saját 

hatáskörben valósítja meg, köteles a FAIR jelszavát a jelen szerződés aláírását követő 3 napon 

belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátott jelszó és a Megbízó FAIR 

felületén található információk vonatkozásában Megbízottat teljes titoktartás terheli. 
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3. Megbízó köteles – amennyiben a FAIR jelszavát megváltoztatja – az új jelszót 2 munkanapon 

belül Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

4. Megbízó vállalja, hogy amennyiben a saját FAIR felületén információt, vagy értesítést ő vagy 

más megbízottja átvesz, azt 1 munkanapon belül Megbízottnak megküldi. 

5. Amennyiben Megbízó a FAIR regisztrációval kapcsolatban bármely fent említett kötelességét 

nem (vagy nem határidőben) teljesíti, Megbízott az adott pályázat kapcsán felelősséget nem 

vállal, és kizárja az ebből eredő pénz-visszafizetésre vonatkozó garancia érvényesíthetőségét. 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

1. Adatkezelés: Megbízó a jelen megállapodás I. mellékletében foglalt Adatkezelési nyilatkozat 

aláírásával az adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

2. Megbízott a jelen megállapodásra, mint referenciára, hivatkozhat. 

3. A Megbízott köteles a rábízott ügyet a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően ellátni a 

szakszerű ügyvitel és elvárható gondosság keretein belül. 

4. Megbízó kijelenti: nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve nincs 

köztartozása. 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tény, adat, 

információ üzleti titoknak minősül, amelynek megőrzéséről a felek kötelesek gondoskodni, azokat 

illetéktelen harmadik személy tudomására nem hozhatják. Ezen pont megsértésével kapcsolatban 

feleket teljes kártérítési felelősség terheli. 

6. Ahol a szerződés kiírót említ, azon az adott pályázattal kapcsolatos bármely ügyintézést végző 

közreműködő, illetve bonyolító szervezetet is érteni kell. 

7. Jelen szerződést módosítani vagy felmondani csak írásban lehetséges. Felmondás esetén 

visszafizetési kötelezettség Megbízottat nem terheli, a felmondás után keletkező szolgáltatási- 

vagy sikerdíjigény a Megbízottat megilleti. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos magyar 

jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek különös gondot fordítanak az egymásnak átadott 

üzleti információiknak, adataiknak védelmére.  

9. Felek az esetleges vitájukat békés egyeztetéssel, jogi szakértők bevonásával orvosolják. Ennek 

eredménytelensége esetén a felek a jogvitáik rendezésére kifejezetten kikötik a Budakörnyéki 

Járásbíróság, hatáskörtől függően pedig a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként 

írják alá. 

 
Budapest, 2018. év 08 hó 17 napján 

 

 

 

 

 …………………………………….. …………………………………….. 

 Megbízó Megbízott 

 

 

 

 

 

 



 

  

   Egyedi pályázatírás önkormányzat 

 

 

GoodWill Consulting Kft. 1162 Budapest, Timur utca 74. Tel.: 06/1-321-1173 
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I. számú melléklet 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

  

Alulírott  

Név/Önkormányzat neve/Szervezet neve: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

Adószám: 15730088-2-13 

Telefonszám: +36 (23) 310-174 

Mobiltelefonszám: +36 (30) 697 4105 

E-mail cím: hivatal@biatorbagy.hu 

 

 

 

az alábbi nyilatkozatokat teszem 

 

1. Az „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltakat elfogadva aláírásommal hozzájárulok ahhoz, 

hogy a Goodwill Consulting Kft. és kapcsolt vállalkozásai a megadott adataimat - a saját 

tevékenysége, valamint marketing-tevékenység, és üzleti kapcsolatfelvétel céljából a hatályos 

jogszabályokat betartva kezelje, partnerei részére átadja, a részemre hírleveleket, vagy 

marketing anyagokat küldjön. 

 

IGEN    NEM 

 

A hozzájárulásommal kapcsolatban az alábbi korlátozásokat teszem: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jelen Nyilatkozat visszavonásig érvényes, az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018.08.17. 
 

 

 

………………………………. 

aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helyiségek/játszóudvar Megjegyzés

Bölcsőde Mini bölcsőde

1.

csoportszoba

A csoportszoba (bútorzat nélküli) hasznos 

alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 

m
2
/fő.

2.

gyermekfürdőszoba

A férőhelyszám figyelembevételével 2 

gyermekcsoport számára közösen is 

kialakítható. Óvodán belül kialakított mini 

bölcsődében, ha nem megoldható a 3 éven 

aluli gyermekek számára a külön 

fürdőszoba biztosítása, akkor az óvodások 

fürdőszobájában külön fallal leválasztva 

kialakítható csak a bölcsődések által 

használt rész WC, gyermekmosdó, 

zuhanytálca, valamint a II. pont 16-28. 

alpontjában foglalt eszközök és 

felszerelések biztosításával. 

3.

gyermeköltöző, átadó 

helyiség, előszoba

A férőhelyszám figyelembevételével 2 

gyermekcsoport számára is kialakítható. 

Óvodán belül kialakított mini bölcsődében 

az óvodások által használt helyiségben is 

kialakítható csak a bölcsődések által 

használt rész a II. pont 29-34. alpontjában 

foglalt eszközk és felszerelések 

biztosításával.

4.

tároló helyiség
gyermekcsoporto

nként 1
nem kötelező

Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék, 

egyéb eszköz tárolására nyújtson 

lehetőséget. Építészeti adottságok 

függvényében folyosórészen vagy 

gyermeköltözőben kialakított tárolási 

lehetőség is elfogadható. 

5.

akadálymentes mosdó/ 

illemhely (szülők számára)

6.
előtér/babakocsi tároló bölcsődénként 1 nem kötelező

A férőhelyszám figyelembevételével 2 

gyermekcsoport számára is kialakítható. 

7.

takarítószer-raktár vagy -

szekrény

8.

játszóudvar

Többcélú óvoda-bölcsőde intézményben a 

másik korosztály udvarrészétől 

elkülönítetten kell kialakítani, biztosítva, 

hogy azt csak a bölcsődés korúak 

használhassák.

9.

terasz

nevelési-

gondozási 

egységenként 1

nem kötelező

Mennyiségi mutató

gyermekcsoportonként 1

gyermekcsoportonként 1

bölcsődénként 1

nevelési-gondozási egységenként  

1

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső 

burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

jogszabályok tartalmazzák.

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet 11. melléklete alapján  

I. HELYISÉGEK, JÁTSZÓUDVAR, TERASZ

gyermekcsoportonként 1

gyermekcsoportonként 1



10. vezetői iroda bölcsődénként 1 nem kötelező

11. kisgyermeknevelői szoba bölcsődénként 1 nem kötelező

12. irattár bölcsődénként 1 nem kötelező

13.

felnőtt öltöző

Többcélú intézmény vagy munkahelyi 

bölcsőde esetében elfogadható a más 

munkaterületen dolgozókkal közös öltöző 

helyiség. 

14. felnőtt mosdó

15. felnőtt WC helyiség

16. felnőtt zuhanyzó bölcsődénként 1 nem kötelező

17. felnőtt étkező bölcsődénként 1 nem kötelező

18.

főzőkonyha bölcsődénként 1 nem kötelező

A táplálkozástudományi és higiénés 

szabályok alapján a bölcsődében célszerű 

főzőkonyhát működtetni. Minden olyan 

esetben ajánlott a kialakítása, ahol azt az 

épület, intézmény adottságai lehetővé 

teszik. 

19.

melegítő konyha bölcsődénként 1

kötelező, ha 

nincs 

főzőkonyha

Bölcsőde esetében csak akkor alakítható ki 

melegítő konyha a főzőkonyha helyett, ha 

az épület adottságai nem teszik lehetővé 

főzőkonyha kialakítását.

20.
hús- és zöldségelőkészítő 

bölcsődénként 1-

1
nem kötelező

21.
tálaló-mosogató

22. szárazáru raktár bölcsődénként 1 nem kötelező Melegítő konyha esetén nem szükséges.

23. földes áru raktár bölcsődénként 1 nem kötelező Melegítő konyha esetén nem szükséges.

24. ételhulladék tároló
Többcélú intézmény esetében lehet közös 

helyiség.

25. mosoda bölcsődénként 1 nem kötelező
Többcélú intézmény esetében lehet közös 

helyiség.

26. szeméttároló bölcsődénként 1 nem kötelező
Többcélú intézmény esetében lehet közös 

helyiség.

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1



Eszköz Megjegyzés

Bölcsőde Mini bölcsőde

1. bölcsődei fektető

2.

rácsos fa gyermekágy 

matraccal
A gyermekágy rácstávolsága 7 cm legyen.

3.

fa hempergő vagy 

elkerített szobasarok

A fa hempergő/elkerített szobasarok 

rácstávolsága 7 cm legyen.

4.

gyermekszék

Támla nélküli, állítható ülőmagasságú szék, 

vagy a 2 éves és annál idősebbek 

csoportjában a gyermekek méretének 

megfelelő támlás szék.

5.

gyermekasztal

Állítható magasságú, négyszemélyes asztal, 

de hatszemélyes asztal is elfogadható a 2 

éves és annál idősebb gyermekek 

csoportjában.

6.

fényvédő függöny/roló 

árnyékoláshoz
Anyaga mosható/higiénikusan tisztítható.

7.

szőnyeg

gyermekcsoporton

ként legalább 1-1 

db

gyermekcsoportonkén

t 1 db
mérete: 2m x 3m és 2m x 2m

8.

nyitott játéktároló polc
gyermekcsoporton

ként 4 db

gyermekcsoportonkén

t 4-nél kevesebb is 

elfogadható

9.

textil- és eszköztároló 

szekrény

Mérete, elhelyezése a csoportszoba 

alapterületét nem csökkentheti.

10.

kisgyermeknevelői 

asztal

gyermekcsoporton

ként 1 db
nem kötelező

11.

kisgyermeknevelői 

szék

felnőtt létszám 

függvényében
nem kötelező Legalább 2 db

12.

falióra, hőmérő

gyermekcsoportonként 1 db

csoportonként 1-1 db

gyermekcsoportonként a gyermekek 

életkora (csecsemő) és fejlettségi szintje 

szerint szükséges 1 db/fő

amennyiben a gyermekek életkora 

(csecsemő) és fejlettségi szintje 

szükségessé teszi a gyermekcsoportban 

1 db

gyermeklétszámhoz igazodóan 1 db/fő

gyermeklétszámhoz, korösszetételhez 

igazodóan

ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. 

melléklete alapján 

II.  A HELYISÉGEK, A JÁTSZÓUDVAR ÉS A TERASZ BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

Mennyiségi mutató

gyermeklétszám szerint 1 db/fő

Csoportszoba



13.
fedeles szeméttartó

14.

gyermekheverő, 

szivacs, párnák

A puhasarok elkülönülésre alkalmas kuckó 

kialakítását szolgálja.

15.
tálalókocsi

16.

törülközőtartó

A gyermeklétszámnak megfelelően, a 

törülközők higiénikus tárolásának lehetőségét 

biztosítva.

17.

fésűtartó
A gyermeklétszámnak megfelelően, saját fésű 

tárolásának lehetőségét biztosítva.

18.

falitükör
Fektetve 1 db állótükör 2 mosdókagylóhoz is 

elfogadott.

19.

állótükör Egész alakot mutató (30 cm x 100 cm).

20.

rekeszes fali polc 

(fogmosópohár-tartó)

21.
pelenkázó asztal

csoportonként 1 

db

elfogadható a mobil 

pelenkázó asztal

22.

gyógyszerszekrény 

(előírás szerinti 

felszereléssel)

23.

személymérleg, 

magasságmérő

24.

ruhaszárító (falra 

szerelhető)

25.

badella (lábpedálos)

26.

szemetes badella 

(fedeles)

27.
szennyestartó

28.

dobogó

A gyermek illemhelyhez igazított, faanyagú, 

vagy műanyag; mosható és fertőtleníthető 

legyen.

29.

gyermeköltöző 

szekrény elkülönített 

cipőtároló lehetőséggel

Minden gyermek számára szükséges 

biztosítani a saját ruha- és cipőtárolás 

lehetőségét.

30.

öltözőpad vagy szivacs
Méretük feleljen meg a különböző életkorú 

gyermekek öltözködési igényeinek.

fürdőszobánként 1 db

fürdőszobánként 1 db

fürdőszobánként 1 db

gyermeklétszám figyelembevételével, 

jelekkel ellátva

gyermeklétszám figyelembevételével

Gyermeköltöző

gyermekcsoportonként 1 db, a 

létszámhoz igazodó pohártartóval ellátva

fürdőszobánként 1 db

fürdőszobánként 1 db

fürdőszobánként 1 db

fürdőszobánként legalább 2 db

gyermekcsoportonként 1 db, jelekkel 

ellátva

mosdókagylónként 1 db

fürdőszobánként 1 db

Gyermekfürdőszoba

gyermekcsoportonként 1 db

gyermekcsoportonként 1 db

gyermekcsoportonként a létszám, életkor, 

építészeti adottságok szerint szükséges 

mennyiségben

gyermekcsoportonként 1 db a létszámhoz 

igazodó számú, akasztóval és jelekkel 

ellátva



31.
pelenkázó asztal

gyermekcsoporton

ként 1 db
nem kötelező

32.
ruhafogas

gyermeköltözőnké

nt 1 db
nem kötelező

33.
fedeles szemetes

34.

hirdetőtábla

35.

babaház

nevelési-

gondozási 

egységenként 1 

db

nem kötelező
Két gyermekcsoport számára kialakított 

udvarrészen 1 db biztosítása elegendő.

36.

udvari homokozó
gyermekcsoporton

ként 1 db

elfogadható a mobil 

homokozó

Két gyermekcsoport számára kialakított 

udvarrészen 1 db biztosítása elegendő. 

37.
takaróháló

A homokozó használaton kívüli lefedéséhez 

szükséges biztosítani.

38.
vízpermetező

nevelési-

gondozási 

egységenként 1 

elfogadható a mobil 

vízpermetező is

Két gyermekcsoport számára kialakított 

udvarrészen 1 db biztosítása elegendő.

39.

mobil és fix 

mozgásfejlesztő 

eszközök

Az eszközöknek igazodniuk kell a bölcsődés 

korosztály igényeihez és meg kell felelniük az 

előírásoknak is.

40.

árnyékoló szerkezet

teraszonként, 

homokozónként 

szükség szerinti 

mennyiségben

nem kötelező, de 

ajánlott a mobil 

árnyékoló szerkezet

Fix (falra rögzített) vagy mobil szerkezet. 

Vezetői iroda

41.
íróasztal és szék

42.

tárgyalóasztal, 

székekkel

43.
telefon

44.

fax

45. könyvszekrény/polc

46. iratszekrény

47.

számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

1 db

1 felszerelés

gyermeklétszám függvényében

1-1 db

1 db asztal 4 db székkel

1 db

1 db

gyermeköltözőnként 1 db

gyermeköltözőnként 1 db

homokozónként 1 db

Játszóudvar/terasz

1 db



Eszköz/textília Megjegyzés

Bölcsőde

1.
fésű, fogkefe, fogmosó 

pohár

2. 

szappantartó vagy 

folyékonyszappan-

adagoló

Folyékony és darabolt szappan 

használatához.

3. lázmérő

4. körömvágó olló

5. gyermektörölköző

A munkahelyi bölcsődében és a 

családi bölcsődében lehet más 

alternatív megoldás is (szülő viszi, 

vagy papírtörlő).

6. felnőtt törölköző

7. asztalterítő

8. etetőszalvéta/előke

9. takaró nagy

10. takaró kicsi

11. ágyneműhuzat nagy

12. ágyneműhuzat kicsi

13. pelenka (textil)

14.
bölcsődei fektetőhöz 

lepedő

15. gyermek edények

Porcelán tányérok, bögrék, 

üvegpoharak, evőeszközök stb., 

méretei a gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodjanak.

gyermekcsoportonként 2 db/fő

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként, gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként 1 db/fő

gyermekcsoportonként 1 db/fő

gyermekcsoportonként 1 db/fő

gyermekcsoportonként 1 db/fő

gyermekcsoportonként 2 db/fő

fürdőszobánként 1-3 db

gyermekcsoportonként 1 db

gyermekcsoportonként 2 db/fő

gyermekcsoportonként szükség szerint

gyermekcsoportonként, gyermeklétszám 

figyelembevételével

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet 11. melléklete alapján  

A projekt keretében egyszerhasználatos eszközök beszerzése nem támogatható, így rendeletben 

szereplő ilyen jellegű tételek nem szerepelnek a táblázatokban!

Mennyiségi mutató

gyermeklétszám szerint 1 db/fő

mosdókagylónként 1-1 db

III. EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTÍLIÁK



Eszköz Megjegyzés

Bölcsőde Mini bölcsőde

1.
szennyesruh

a-tároló
2 db

nem kötelező, ha nincs 

külön mosoda

2.
tisztaruha-

tároló polc
2 db

nem kötelező, ha nincs 

külön mosoda

3. mosógép

4. szárítógép 1 db nem kötelező Önálló bölcsődékben ajánlott. 

5. vasaló

6. vasalóállvány

7.
szárítóállván

y

8.
takarítóeszkö

zök
Lapát, seprű, felmosó szett stb.

9.

kerti 

munkaeszkö

zök, 

szerszámok

Ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna stb.

10. hűtőgép

11. porszívó

12.
konyhai 

gépek

Villany/gáztűzhely/zsámoly, sütő, hűtő, 

kisgépek stb. függően attól, hogy főző-, 

melegítő, vagy tálaló konyháról van szó.

13.
konyhai 

eszközök

Rozsdamentes edények, porcelán tányérok, 

üvegpoharak, evőeszközök stb.

14. postaláda

ellátandó feladat függvényében

az ellátandó létszám függvényében

az ellátandó létszám függvényében

bölcsődénként 1

1 db

2 db

ellátandó feladat függvényében

ellátandó feladat függvényében

dolgozók számára 1 db

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 11. melléklete alapján 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

Mennyiségi mutató

1 db

1 db

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



Játékok, játékeszközök 

(mennyiség 

eszközfajtánként)

Megjegyzés

Bölcsőde Mini bölcsőde

1.

alapjátékok (baba, labda, 

játszókendő, képeskönyv, 

mozgásfejlesztő eszköz)

Minden gyermekcsoportban 

rendelkezésre kell állnia. A 

csoportszobai és udvari 

eszközöket külön-külön 

szükséges biztosítani.

2.

különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, bábozás, 

barkácsolás) eszközei

A csoportszobai és udvari 

eszközöket külön-külön 

szükséges biztosítani.

3.

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök

Csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön.

4.
ének, zene, énekes játékok 

eszközei

5.
a beszédfejlődést elősegítő 

játékok, eszközök

6.

értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök

7.
alkotó tevékenységek 

eszközei

8.
környezet megismerését 

segítő eszközök, anyagok

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként a gyermekek 

létszámának megfelelő mennyiségben

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-

ának megfelelő mennyiségben

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-

ának megfelelő mennyiségben

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján  

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

gyermekcsoportonként a gyermekek 

létszámának megfelelő mennyiségben

Mennyiségi mutató



Eszköz Megjegyzés

Bölcsőde
Mini 

bölcsőde

1. ételmintás tasak/üveg szükség szerint
Akkor kell biztosítani, ha a bölcsődében 

főzőkonyha vagy tálalókonyha van.

2. elsősegélyláda

3. gyógyszerszekrény (zárható)
Felszerelése a közegészségügyi 

előírások szerint.

4.

munkaruha vagy védőruha, 

amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete előírt, vagy 

javasolt

5. tűzoltó készülék

Külön jogszabályban meghatározottak szerint.

Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint.

bölcsődénként 1 db

bölcsődénként 1 db

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 11. melléklete alapján 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

Mennyiségi mutató

VI. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
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