Tisztelt Alsónémediek!

Bizonyára sokan észrevették, hogy a Alsónémedi Kossuth Lajos utca 60/A szám alatt
található (régi Kossuth utcai iskola épülete) ingatlanon a nagyszabású felújítási
munkálatok befejeződtek. Az ingatlanon részben pályázati pénzből, részben pedig
Önkormányzati finanszírozásból kialakításra került egy 4 csoportszobás mini bölcsőde.
A kivitelező az átadás-átvételi eljárás megindítására 2020. május 19. napján tett
indítványt. Ezen eljárás befejezését késleltette, hogy az épület üzemeltetéséhez
szükséges elektromos kapacitás növelés ELMŰ általi bekötése jelentősen elcsúszott. Ez
a csúszás több okra vezethető vissza, így még 2019. szeptemberében rosszul került
megindításra a teljesítmény bővítési eljárás.
A helyes kérelmet megfelelő mellékletekkel 2020. január 23. napján sikerült
benyújtani, ám ezt követően is folyamatosan újabb és újabb dokumentációkat kért az
ELMŰ, majd az ügyintézés a koronavírus-járvány miatt teljesen megakadt. Végül 2020.
június hónapban sikerült olyan személyes kapcsolatot találnunk, akinek utasítására az
Önkormányzat VIP ügyféllé vált és egy héten belül a teljesítmény bővítés aktivizálásra
került.
Immáron sikerült az átadás-átvételi eljárás érdemi befejezéséhez szükséges méréseket
elvégezni, tehát a mini bölcsőde épület építési munkálatai ténylegesen és jogi
értelemben is lezárultak, azaz eljutottunk a használatbavételi engedély benyújtásának
lehetőségéhez.
Jelenleg a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelmünk elbírálása és a
használatbavételi engedély kiadása folyamatban van és reményeink szerint legkésőbb
2020. augusztus közepéig lezárul.
Az építési munkálatok befejeztére készülve természetesen megterveztettük a bölcsőde
udvarát és kivitelezőt választottunk a vízelvezetési és parképítési munkálatokra. Ezen
munkálatok már befejeződtek, tehát a bölcsőde műszaki értelemben készen várja a
gyermekeket és a dolgozókat.
Időközben már márciustól kezdődően a bölcsőde üzemeltetésének ellátására
tárgyalásokat folytattunk a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központjával.
Feltárva az intézmény működtetéséhez kapcsolódó állami finanszírozás
Önkormányzatot illetőleg az Egyházakat illető összege közötti jelentős különbségeket
a Képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve a polgármester
veszélyhelyzet idején őt megillető jogaival élve elfogadta a 79/2020 (V.28.) számú
Önkormányzati határozatot. Ezen a határozat alapján Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzata 2020. június 22-ik napján megkötötte a Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központjával a mini bölcsőde elhelyezését

biztosító „Ingatlan ingyenes használatba adásával vegyes feladatellátási szerződés mini
bölcsőde üzemeltetésére” elnevezésű okiratot.
Ezen okirat alapján az intézményfenntartó központ vállalta az Önkormányzat számára
kötelező bölcsődei ellátás biztosítását továbbá a mini bölcsőde üzemeltetését
minimum 5 éves határozott időtartamra, majd azt követően határozatlan időtartamra.
Ez azért lényeges, mert az Önkormányzat a bölcsőde kialakítására elnyert és felhasznált
támogatás tekintetében aláírt szerződésben kötelezettséget vállalt, hogy a mini
bölcsődében legalább 2 csoportszobát köteles minimum 5 éven keresztül 14 gyermek
ellátására működtetni.
A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint a
kötelező Önkormányzati bölcsődei ellátást átvállaló időközben az Önkormányzattal
megkötött szerződéssel kezdeményezte feladatellátóként az állami finanszírozásba
történő felvételét. Amint ez megtörténik és az Önkormányzatnak a mini bölcsőde
használatbavételi engedélye is rendelkezésre áll, úgy kezdeményezhető az illetékes
szervnél a feladatellátó részére a működési engedély kiadása.
Összefoglalva jelenleg tehát két hatósági eljárás van folyamatban, amelyek lezárulta
esetén kezdeményezhető a működési engedély kiadása. A működési engedély megléte
pedig a mini bölcsőde megnyitásának feltétele.
Az eredeti elképzelések szerint a mini bölcsődét szerettük volna 2020. augusztusának
végén ünnepélyes keretek között átadni annak érdekében, hogy az intézmény 2020.
szeptember 1. napjától megnyithassa kapuit a bölcsis gyerekek előtt.
Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fent hivatkozott eljárások a műszaki
alapok mellett a jogi alapokat is mielőbb megteremtsék a mini bölcsőde nyitásához,
sajnos számítanunk kell a csúszásra. Természetesen így az ünnepélyes átadó időpontját
is hozzá kell rendelni a jogilag is megalapozott nyitás időpontjához.
A fentiekre tekintettel tájékoztatok minden érintett Kedves Szülőt, hogy számítsanak
életük tervezésénél a mini bölcsőde későbbi megnyitására.
Természetesen az új mini bölcsőde megnyitásáig a jelenlegi családi bölcsőde működése
fennmarad, így tehát csak a ”várólistán” szereplő kisgyermekeknek és családjaiknak
kell türelemmel lenniük.
Megértésüket előre is köszönöm.
Alsónémedi, 2020. július 20.
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