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Projekt bemutatása
Városföld a Kiskunság egyik települése, a megyeszékhely Kecskeméttől közúton mintegy 10
kilométerre délkeleti irányban, az 5-ös főútvonalról érhető el. Vonattal Kecskemét (Budapest) és
Kiskunfélegyháza (Szeged) felöl érhető el. Lakóinak száma a legfrissebb adatok alapján 2287 fő.
Tekintettel a népesség gyarapodásra a 3 éven aluli gyermekek számára egy 2 csoportszobás új családi
bölcsőde kialakítása vált szükségessé, 14 férőhellyel. A tervezett építés a 6033 Városföld, Dózsa
György utca 45. alatt valósul meg.
A tervezett új épületrész a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján került megtervezésre (OTÉK,
15/1998. NM. rendelet, HÉSZ). A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, sávalapokkal és
szeglemezes födém és tetőszerkezettel készül. A tervezett bölcsődében kettő új csoportszoba kerül
kialakításra. A helyiségek a csoportlétszám figyelembevételével került kialakításra. A szobák területi
nagysága megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
49.§ (2) bekezdésében meghatározott családi bölcsődei csoportban nevelhető gyermekek
követelményeinek.
A gyermekek részére kialakított helyiségek alapterülete lehetővé teszi legalább egy családi bölcsődei
csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti

ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi
jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi,
egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.
Az épület kialakítása során a gyermekek életkori sajátosságának, biztonságának figyelembe vételén túl
a gazdaságossági szempontok, valamint a fenntarthatóság is figyelembe lett véve. A helyiség olyan
méretű és berendezésű legyen, amelyben minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igénye
teljesíthető. A bölcsődében szükséges felszerelések a rendelet 11. számú mellékletében foglaltak
alapján kerülnek beszerzésre.
A jelenlegi családi bölcsőde 2 csoportszobával rendelkezik. Mivel a bölcsőde jelenleg nem
akadálymentes, ezért a bővítmény új bejáratát úgy alakítjuk ki, hogy mind a meglévő, mind a tervezett
részbe az akadálymentes beközlekedés biztosított legyen.
Az épületet, a szabályozási tervnek megfelelően és az utcában kialakult beépítési mód
figyelembevételével oldalhatáron állóan kerül bővítésre. Megközelítés a szilárd burkolatú Dózsa György
utcáról lehetséges, a meglévő családi bölcsőde most is így közelíthető meg. A gépjármű parkolókat a
telekből kerítéssel leválasztva, de telken belül helyeztük el az óvodai részen, mert itt már nincs rá terület.
A meglévő személybejáró kapun keresztül lehet gyalogosan vagy kerékpárral hozni a babákat. A
kerékpártárolás telken belül, kerékpár állványokon lehetséges. Az udvart a játszókerttől kerítés választja
el. A jelenleg burkolt területen lévő fedett homokozót a játszókertbe át kell telepíteni.
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