
 

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 

 

Kóka Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 azonosító számú felhívásra. A projekt a 
Pénzügyminisztérium támogatásával és a Magyar Államkincstár lebonyolításával valósul 
meg. 

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi 
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.  

Az önkormányzat a 224,00 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével új 
bölcsődei ellátást biztosító épület építését valósítja meg Kóka Községben. 

 

A projekt főbb adatai 

Kedvezményezett neve:  Kóka Község Önkormányzata 
Támogatási Szerződés száma:  PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/49 
Projekt címe: Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Kóka 

Községben 
Megvalósítás helye: 2243 Kóka, 1903/2 hrsz. 
Projekt összköltsége: 235,79 millió forint 
A szerződött támogatás összege: 224,00 millió forint 
Támogatás intenzitása: 95% 
A projekt tervezett kezdési dátuma: 2020. június 1. 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 6. 
A projekt tényleges megkezdése:  2020. szeptember 11. 
 

A projekt tartalmának bemutatása 

Jelen projekt keretében Kóka Község Önkormányzata egy két foglalkoztatót tartalmazó („A” 
típusú) bölcsődeépület kialakítását kívánja megvalósítani melegítőkonyhával a 2243, Kóka 
1903/2 helyrajzi számú ingatlanon. A projekt keretében megtörténik a szükséges eszközök 
beszerzése is.  

 

Kóka településen jelenleg nincs bölcsődei ellátást végző intézmény. A pályázat benyújtásakor 
Kóka településen Bölcsődés korúak (0-3 éves) létszáma 146 fő, Kóka település lakónépessége 
2017-ben 4.513 fő, amely az elmúlt négy évben folyamatos emelkedést mutat. Kóka Község 
Önkormányzatának régi célja volt egy új bölcsőde megépítése a településen, azonban ez főleg 
forráshiány miatt nem tudott megvalósulni. A Községben valós igény mutatkozik régóta a 



 

bölcsődei ellátás megteremtésére, a pályázati lehetőség segítségével megvalósulhat a 
Községben az új bölcsőde épület megépítése. 
 

A beruházás egyik célja a települési közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének 
javítása, ezen túlmenően a gyermekek magas minőségű a kor követelményeinek megfelelő 
oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, infrastruktúrához való hozzáférése, ezzel 
családjaik életkörülményeinek és a munkavállalás javítása. A projekt további célkitűzése a nők 
szülés utáni munkába állásának könnyebbé tétele. 
 


