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Iktatószám: 128-66/2022. 
Ügyintéző: Cravero Teréz 

 

Előterjesztés 
2022. június hó 21-i rendkívüli nyílt ülésére 

 
Tárgy: Új családi bölcsőde építésének támogatása  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Ódor Balázs, mint a Tordasi Bölcsőde Nonprofit Kft. (székhely: 2463 Tordas, Somogyi B. u. 
22.; a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez.  
 
Kérelmében leírta, hogy 2022 nyarán kezdi meg működését a Tordas, Somogyi Béla u. 22. sz. 
alatt a Süni Családi Bölcsőde 1 csoporttal (8 gyermek). 
 
Tekintettel arra, hogy Tordas községet és környékét egyre több fiatal család választja 
otthonául, a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek a keresletnek csak töredékét fedik le. 
2022 április végén került kiírásra újabb pályázat: „Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21”, melynek igénybe vételével lehetőségük nyílna 
egy nagyobb kapacitású, 4 csoportos modern családi bölcsőde létrehozására. A beadási 
határidő 2022. június 30. 
 
A családi bölcsőde célja segíteni a kisgyermekek közösségi beilleszkedését és a kismamák 
munkaerőpiacra való visszatérését. Az ellátási területük elsősorban Tordas, másodsorban 
Gyúró lenne. Háromszor nyolc + négy SNI-s gyermek napközben ellátását biztosítaná, 
csökkentve ezzel a településünkön és környékén a bölcsődei férőhelyhiányt. 
 
A beruházást a pályázat igénybevételével 100%-os támogatás mellet tudnák megvalósítani, 
azonban a pályázati kiírás szerint ingatlanvásárlásra korlátozottan használható fel az elnyert 
támogatás, mindösszesen csupán 2%-ot lehet ingatlanvásárlásra fordítani belőle. Ez az összeg 
a maximális, 250.000.000,- Ft-os támogatás esetén 5.000.000,-Ft lenne.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatná, akkor ez a bölcsőde-beruházás egy 
Önkormányzat támogatásával megvásárolt telken tudna megvalósulni az alábbi 
konstrukcióban:  
Az újonnan kialakított építési telkek egyikét (kb. 800 nm) vásárolnák meg a bölcsőde 
megépítése céljából. A 16.000.000,- Ft vételárból 5.000.000,- Ft-ot a pályázati támogatásból 
megfizetnének, és a fennmaradó 11.000.000,- Ft-ból az Önkormányzat 5.500.000,- Ft-ot 
vissza nem térítendő támogatásként, 5.500.000,- Ft-ot pedig visszatérítendő támogatásként 
bocsátana a pályázó Tordasi Családi Bölcsőde Nonprofit Kft. részére. Az 5.500.000,- Ft 
támogatás visszafizetését a bölcsőde megnyitását követő 5 éven belül vállalná a Kft.  
 
A támogatásért cserébe a tordasi gyermekek előnyt élveznek a felvételi során, a kapacitás 
70%-át a tordasi kisgyermekek kapnák meg. A vissza nem terítendő támogatási összeggel az 
5 éves periódus alatt egyenlő mértékben elosztva évente 1.100.000 HUF összegben a tordasi 
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kisgyermekek havi térítési díja csökkenne, ez havonta gyermekenként 6500,- Ft kedvezményt 
jelentene.  Ezen kedvezmény mértékét azonban megemelnék - ezzel is segítve a tordasi 
szülőket- úgy, hogy évente 14 gyermekre (2*8 fő + 4 fő SNI-s gyermek 70%-ka) vetítve 
havonta 15.000 HUF / gyermek értékben adnának személyi térítési díjkedvezményt. Ez 
összesen évente 2.520.000 HUF (14 fő * 12 hónap *15.000) térítési kedvezményt jelent a 
tordasi szülőknek. Ezen felül a kormányzat által támogatott GINOP-5.3.11-18 projekt további 
támogatást ad a munkába visszatérni szándékozó szülőknek, mely pályázati program 
2023.01.01-től megújított formában folytatódik. A fenti támogatásoknak köszönhetően a 
tordasi szülők részére a bölcsődei térítési díj mértéke szinte mindenki számára elérhető összeg 
lenne. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. június 16. 
 
        Juhász Csaba   
        polgármester 
 
 
Határozat-javaslat: 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (VI. 21.) határozata 

új családi bölcsőde építésének támogatásáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja/ nem támogatja 
a családi bölcsőde építését. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést készítse elő és terjessze a képviselő- 
testület elé. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
 
 
 
 
 


