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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 
 

(a bölcsőde épületének és játszóudvarának bővítéséről) 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. 03. 14-én kelt végzésében előírta, hogy a 
fenntartó készítsen intézkedési tervet az MSZ 24210-1 szerinti megfelelő méretű – 
ami 84 fő ellátott alapján 840 m2 – játszóudvar kialakítására, mivel a jelenlegi csak 
535 m2. 
 
A Gólyafészek Bölcsőde a Biatorbágy, 108. hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telek 
teljes területe 3005 m2, ebből az óvoda épülete és udvara és hozzá tartozó parkolók 
elfoglalnak 2331,59 m2-t. A fennmaradó 673,14 m2-en közterületi játszótér van, 
melyen 2 db dupla hinta, egy mászó-vár, egy rugós mérleghinta és egy ivókút 
található. A telek sarkában a Petőfi köz és a Rákóczi utca találkozásánál vasbeton 
közműakna helyezkedik el. A játszótér Petőfi köz felőli oldala kb. 1 m magas támfallal 
van lehatárolva, a Rákóczi utcai oldalon sövény választja el a teret az utcától. A 
bölcsőde udvari nagy kapuja a játszótéren keresztül közelíthető meg.  
Az MSZ 24210-1 előírásai alapján a bölcsőde udvarát nettó 305 m2 játszóudvarral 
kell megnövelni. 
A bölcsőde játszóudvar bővítésére engedélyezési és kiviteli tervet kell készíteni. A 
játszóudvart csak a közterületi játszótér csökkentésével vagy megszüntetésével lehet 
bővíteni, a bölcsődei játszókert előírásainak megfelelő játszóeszközök 
elhelyezésével, kialakításával. Célszerű lenne a terveket úgy elkészíteni, hogy 
figyelembe vesszük az épület bővítését is 1 vagy 2 csoportszobával. 
Javaslat: 
Fentieknek megfelelően javasoljuk a bölcsőde eredeti tervezőjével a bölcsőde épület 
bővítését és az ehhez tartozó udvar megtervezését, úgy, hogy a későbbi építés 
során is megfeleljen az udvar területe a tervezett bölcsőde létszámnak.   
Határidők:  
A tervezési és engedélyezési feladatokat augusztus végéig kellene elvégezni. A kert 
építés így szeptember hónapban megkezdődhetne. 
 
A bölcsőde eredeti tervezőjét Damokos Lászlót (D.B.B Kft.) árajánlat adás céljából 
megkerestük, árajánlatát 2017. június 19. napján megküldte, ami az előterjesztés 
mellékleteként olvasható. 
 
Az ajánlat alapján a D.B.B. Kft. által ajánlott tervezői díj: 4.120.000.-+Áfa 
 
Jelenlegi bölcsőde és köztéri játszótér területe: 
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Jelenlegi bölcsőde helyszínrajza (megvalósulási helyszínrajz): 

 

 
 
 
Kérem a Tisztelt bizottságot és Képviselő-testületet hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2017. június 20. 
 
                                                                                                 Tarjáni István sk. 
                                                                                                   polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (VI.29.) határozata 

 
A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 

 
(a bölcsőde épületének és játszóudvarának bővítéséről) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről (a bölcsőde 
épületének és játszóudvarának bővítéséről) szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1) a Gólyafészek Bölcsőde számára épület- és játszóudvar bővítésre vonatkozó 
Építési Engedélyezési Tervek, valamint a Kivitelezési tervek elkészítését a 
Gólyafészek Bölcsőde tervezője, a D.B.B Tervező, Szervező, Tanácsadó és 
kereskedelmi Kft.-től kapott árajánlat alapján megrendeli; 
 

2) a fenti tervezési díjakhoz kapcsolódó bruttó 4.699.000 Ft,- tervezési díjhoz 
anyagi fedezetet nyújt a 2017. évi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére; 

 
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek Bölcsőde épület 

bővítésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére szóló tervezési 
szerződést aláírja. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
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