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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pancsoló medencék kialakításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék játszóudvarainak nagy részében nincs kialakított 
pancsoló a gyermekek részére, így a hosszú forró nyarak alatt nem megfelelőerr biztosított a 
gyermekek hűsölése. A pancsoló kötelező eleme a játszókertnek A nyári kánikulában 
felfrissülést, az állandóan vizes felületen játék lehetőséget biztosít a gyermekek számára. A 
kialakított pancsoló az év egyéb időszakában biciklizésre, autók, babakocsik tologatására 
alkalmas terep. 

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 200 7. 
május 19-20-án ellenőrzést végzett az Egyesített BölcsődéknéL Az ellenőrzés lezárásaként 
vizsgálati jelentés készült, melyben különböző feladatokat határoztak meg mind a fenntartó-, 
mind a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője számára, amiben a pancsoló kiépítése is 
szerepe l t. 

Azóta egy pancsoló kialakítására került sor, idén az Apraja Falva Bölcsődében, az erről 
készült fénykép az előterjesztés 2. mellékletében található. A pancsolók szükségességére a 
Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelenleg is folyó ellenőrzése 
ismételten felhívta a figyelmet. 

Ezért javaslom a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.), a Kőbányai 
Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 127), a Kőbányai Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29) és a 
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út. 4 7) részére pancsolók kialakítását a 
bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületeinek javítására céltartatékba helyezett összegből. Az 
árajántatok bekérése folyamatban van, a munkálatok tavasszal kezdődhetnek meg. 

II. V égrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. 
mellékletében l O OOO e Ft lett céltartal ékba helyezve a bölcsődék balesetveszélyes 
zöldfelületének felújítása céljára. A céltartalékból felszabadításra került 4 148 e Ft a 
Képviselő-testület 2011. szeptember 15-i döntése alapján, az összeg a normatív kötött 
támogatások, egyes jövedelempótló támogatások többletforrására lett átcsoportosítva. A 
céltartatékba helyezett összeg fennmaradó részének, 5 852 e Ft-nak a felszabadítását kérem a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék központja részére udvari pancsoló medencék kialakítására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és a fent felsorolt 
indokok alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központja részére udvari pancsoló 
medencék kialakításához biztosítsa a 5 852 eFt forrást. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. november" " 

Weeber Tibor 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület .... 12011. ( ... )határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pancsoló medencék kialakításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítás költségvetési sor 
céltartalékba helyezett összegéből a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központja részére udvari 
pancsoló medencék kialakítására 5 852 e Ft-ot biztosít, a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtéte lére. 
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