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Azonnal közölhető 

 

200 millió forintos bölcsőde beruházást adott át a XVIII. kerületi 

önkormányzat 

 

Befejeződött az „Iciri-Piciri” Bölcsőde építése és az ahhoz tartozó játszóudvar kialakítása.  

 

A beruházás keretében Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata mintegy 200 millió forintot fordított az Erzsébet-Bélatelepen bölcsőde 

létrehozására és teljes felszerelésének beszerzésére, melyből 149.235.833.- Ft volt pályázati 

forrás.  

 

A XVIII. kerület Erzsébet-Bélatelepen az Attila u. 11. szám alatt az Iciri-Piciri Bölcsőde 40 

gyermek számára 3 csoportszobában biztosít férőhelyet.  

Az ünnepélyes átadón részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, család- és 

népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára Fűrész Tünde is.  

Ughy Attila polgármester beszédében örömmel hangsúlyozta, hogy a kerületi lakosság nem csak 

létszámában, hanem az ide települő fiatal családok és gyermekek számosságában is növekedést 

mutat. Erzsébet- Béla-telep lakosságszáma kb. 5.300 fő. A városrész korstruktúrájában, az 

utóbbi években „fiatalodás”látszik.  

   

Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester, valamint dr. Lévai István Zoltán és 

Csomó Tamás alpolgármesterek szinté örömüket fejezték ki a bölcsőde projekt gyors és 

eredményes megvalósulása és a gyermekek új elhelyezési lehetősége miatt. Emlékezetes, hogy a 

bölcsőde alapkövét idén tavasszal helyezte el a XVIII. kerület városvezetése.  

   

Budapest XVIII. kerületben az Egyesített Bölcsődék 9 tagintézménnyel működik, jelenlegi 

férőhelyeinek száma 660 + 20 fő (Bababirodalom Szolgáltató Részleg).  

Jelenleg a bölcsődei intézményhálózatban 138 fő szakszemélyzet, 15 fő gazdasági, ügyviteli 

alkalmazott és 92 fő technikai személyzet látja el a munkát. Az új bölcsőde bővítése munkaerő 

szempontjából 15 fővel (14,5 álláshely) növekedik az intézményhálózat munkatársainak 

létszáma.  

 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Iciri-Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című KMOP-4.5.2-11-2010-0013 

azonosító számú pályázatot a Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága 

149.235.833.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott elszámolható 

összköltség: 165.817.592.- Ft. A támogatási intenzitás: 90%.  

A projekt teljes megvalósulásának költsége: 199.900.242.- Ft.  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-

testülete az önerő kiegészítésről a 99/2013. (III. 21.) számú határozatával döntött, így a 

beruházáshoz 50.664.409.- Ft önerőt biztosít. 

 


