
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 
 
 
C-14177-4/2008. 
Témafelelős:  Csendes-Merza Ágnes 
 
                                                                                       Tárgy: Pályázathoz támogatás 
                                                                                                   kérése   

 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Dél-alföldi Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című DAOP-2008-4.1.3.C.D program 
keretében lehetőség van „bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának 
bővítése „címén pályázatot benyújtani. Pályázatot a helyi önkormányzat nyújthatja be.  
 
Kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel 
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken alapulnak. 
 
Bölcsődék esetében az intézmény épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése, 
akadálymentesítése, és az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése 
szerepelhet a pályázatban, és csak azokat támogatják, ahol kapacitásbővítést eredményező 
fejlesztés kerül végrehajtásra.  
 
A pályázat lehetőséget biztosít az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pld. 
játszótér, udvar, zöld terület) kialakításához, átalakításához, felújításához, valamint az ehhez 
kapcsolódó eszközbeszerzéshez ( pld. udvari játékok, udvari utcabútorok).  
 Jelenleg a városban 70 férőhelyes bölcsőde áll rendelkezésre az ellátást igénybe vevők 
részére, mely férőhelyek kihasználtsága az utóbbi évben maximális volt. A felvételre 
jelentkezők teljes körének ellátása előre láthatólag csak bővítéssel oldható meg. 
 
A bölcsőde működésére vonatkozó szakmai jogszabályok pontosan megjelölik a gyermekek 
ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.  
 
Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a Rákóczi Ferenc utcai óvoda külön álló épületében 
milyen lehetőség nyílna bölcsődei részleg kialakítására. Megállapítást nyert, hogy 160 
férőhelyre október 1-jén 153 gyerek van beiratkozva, így egy csoportszoba kihasználatlan, 
amelynek hasznosítására 2008. januárjában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghirdetett pályázaton indult az intézmény, csoportszobából tornaszobát szeretnének 
kialakítani. Amennyiben a pályázatuk nyer, bölcsődének való hely nincsen. 
 
Elutasított pályázat esetén is csak 1 csoportszoba szabadulna fel, ami a Bölcsődét illetően 10 
fő kisgyermek felvételét tudná  biztosítani. Problémát jelentene továbbá, hogy a szomszédos 
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csoportszobába óvodás gyerekek lennének. Óvoda-bölcsőde integráció csak úgy jöhet létre, 
amennyiben biztosított a 2 nevelési intézmény önállósága, vagyis külön-külön épületben 
kellene lenniük. 
További nehézséget okoz, hogy a bölcsőde gondozás-nevelés minimumfeltételében elő van 
írva, hogy milyen helyiségeknek kell meglennie a kisgyermek gondozását-nevelését végző 
intézményben. 
 
Szükséges lenne: 

- csoportszobához közvetlenül kapcsolódó fürdőszobára 
- fürdőszobához közvetlenül kapcsoló gyermeköltőzőre, valamint babakocsi tárolóra 
- mosó- vasaló helységre 
- tálalókonyhára 
- gondozónői szobára 
- takarítószer raktárra 
- étkezőre 
- öltőzőre 
- a dolgozók szociális helyiségeire 
- megfelelő elkülönített udvar részre. 

 
Személyi feltételeket tekintve a gondozónőkön és a takarítónőn kívül még plusz 1 személyt, 
konyhai kisegítőt kellene alkalmazni, amely a  működtetés során szintén többletkiadást 
jelentene. 
 
Fentieket figyelembe véve alakult ki az az álláspont, hogy a bölcsőde férőhelybővítése a 
jelenlegi intézmény mellett lévő telken látszik célszerűnek, ahol a csoportszobák 
kialakíthatók, és plusz helyiségeket, mint pld. tálalókonyhát, mosó-vasaló helyiséget, a 
dolgozóknak szociális helyiségeket nem kellene építeni, hiszen azok már adottak, a pályázat 
pedig lehetőséget biztosít azok teljes felújítására. 
 
Egy bölcsődei gondozási egység 20 gyermek elhelyezésére szolgál, mely 2 csoportszobából, 
fürdőszobából, gyermeköltözőből (átadóból), gyermekbejáratból, felnőtt WC-ből áll. Egy 
bölcsődei csoportban 10 fő gyermek helyezhető el. Az előírt alapterület 4 m2/fő. 
 
A gyermekcsoportokhoz közvetlenül kapcsolódni kell egy helyiségnek (elkülönítő), hogy az 
ágyakat, nagyobb mozgásos eszközöket a gondozónők itt tudják tárolni. 
 
Egy gondozási egységen belül a folyosó felüli csoportszobának rendelkeznie kell egy 
üvegezett ajtóval is a folyosóról, amely az ételt szállító kocsi behozatalára alkalmas, s a 
csoportszobán keresztül jut el a másik csoportszobába. 
 
A gyermekbejárat, babakocsik, gyermekbicikli tárolására szolgál. 
 
A gyermeköltöző a gyermekbejárat előteréből nyílik, átlátszó üvegezett ajtóval kapcsolódik a 
fürdőszobához. Felszerelése: 1 felnőtt mosdó, gyermek ruha- és cipőtároló, padok, ülőkék. 
 
A fürdőszoba kapcsolódik a gyermeköltözőhöz és a gondozási egység 2 csoportszobájához. 
Felszerelései: gyerekcsoportonként 2-2 db gyerekmosdó hideg-meleg vízzel, keverő csappal, 
2-2 db gyermek WC, 1 db csecsemőfürdető kád hideg-meleg vízzel keverő csapteleppel, 1 db 
zuhanyzó flexibilis zuhanyzó keverő csappal (1 egységben 1 csecsemőfürdőkád, 1 zuhanyzó), 
1-1 db pólyázó asztal, minden gyermek részére saját fésű és törölköző elhelyezésére alkalmas 
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tartó, a gyermek teljes alakját mutató tükör a gyermek magasságában elhelyezve, fogmosó 
pohártartó gyermekcsoportonként. 2-2 mosdókagyló fölé 1-1 db tükör. A WC-ék között fal 
nem lehet.  
 
A gyerekszoba helyiségének teljes alapterülete természetes megvilágításúnak kell lennie, 
erős napfényt árnyékoló szerkezettel kell meggátolni. Az ablak mellvéd magassága legfeljebb 
0,8 m lehet, az ablakokat bukószárnnyal és biztonsági lánccal is fel kell szerelni. Mélyen 
üvegezett ajtó szükséges, ahol a gondozónőnek látnia kell a csoportot, illetve azt, hogy nincs 
gyerek a nyitásra kerülő ajtó mögött (pl. terasz, fürdőszobaajtó, gyerekszobák közötti ajtó). 
A mélyen üvegezett ajtókra függőleges osztással üvegvédő rácsot kell tervezni 1 m-ig, a 
pálcák közötti távolság 8 cm az előírás szerint.  A rács pótolható üvegvédő fóliával. A 
helyiséget mosható, fertőtleníthető, vízmentes és tartós melegpadló burkolattal kell ellátni.  
Padlószőnyeg nem alkalmazható. Az oldalfalnak 1,30 m magas ütés- és kopásálló, mosható és 
fertőtleníthető burkolattal kell rendelkeznie. 
 
A gyermekszobákban a világítást közvetett (káprázatmentes) formában kell kialakítani. A 
szobák falai világos, meleg színűek, a mennyezet fehér, a bútorzat fénytelen felületű legyen. 
Célszerű a csoportszobák nagy belmagassága miatt álmennyezetet rakni. 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan kell elhelyezni, fejlesztésükhöz, -amit 
gyógypedagógus végez- egy külön foglalkoztató szükséges. 
 
Terasz 
 
Az épület adottságait  figyelembe véve kötelező a terasz kialakítása. A gyerekszobához 
szintben közvetlen ajtókijárattal, a játszókerthez lépcsővel kapcsolódjék. 
A teraszon csúszásmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető fagyálló burkolatot kell 
tervezni. 
 
A játszókert alapterületének 10 m2/főnek kell lennie. 
 
Az eddig 70 férőhelyes intézményt – 7 csoportszobával – 100 férőhelyre szeretnénk bővíteni 
– 3 csoportszoba építésével. A csoportszobákat kettesével, bejárattal, átadóval, fürdőszobával 
együtt kell megtervezni, vagyis két gondozási egységgel. 
Szükséges egységenként elkülönítőt tervezni, takarítási eszközök részére raktárhelyiséget , a 
megnövekedett gyermeklétszámnak megfelelően mosó-vasaló helyiséget kialakítani. 
A személyi feltételnek megfelelően át kell alakítani a dolgozók szociális helyiségeit pl. öltöző 
(emeleten van), mosdó-zuhanyzó, WC → zuhanytálcák előírt száma minimum 1 db/25 fő, 
mosdók előírt száma minimum 1 db/10 fő, előírt WC-fülkék száma 1 db/20 fő. 
 
A bölcsődében ivóvíz-minőségű vizet kell biztosítani. Keverés nélkül (60 Co) melegvíz 
táplálást a konyha, a mosoda igényel, egyéb vízvételi helyeken a kifolyó víz hőfoka max. 35 
Co lehet. Ezért minden kézmosóhoz hideg-meleg vizes keverő csaptelepet kell tervezni. 
Sugárzó hőt árasztó fűtés nem tervezhető, gázkonvektor alkalmazása tilos. A helyiségben 
könnyen tisztán tartható, sima felületű hőleadók szükségesek. A biztonsági követelményeknek 
megfelelően védőrácsot kell tervezni. 
A terasz, bejárati ajtók, külső közlekedő utak megvilágításáról gondoskodni kell, a világítás 
kapcsolása az épületen belül elhelyezett kapcsolóval történik. 
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Konyha 
 
A  Központi konyha felújítása lehetővé teszi a bölcsődés korúaknak megfelelő ételek 
készítését, így a főzési feladatokat célszerű átadni.  A bölcsőde konyhája főzőkonyha helyett 
tálalókonyhaként működne tovább. Ebben az esetben is a bölcsődének tejkonyhával kell 
rendelkeznie, mely a csecsemőkorú gyermekek ellátásához szükséges. A dolgozók részére 
étkezőt a konyha közelében kell biztosítani.  
 
Új szárny építése esetén szükséges még karbantartói helyiség, játékraktár, takarítószer-raktár 
kialakítása is. 
 
A későbbiekben az intézmény teljes kihasználtsága érdekében sószoba kialakítására is 
lehetőség nyílna. 
 
A támogatás mértéke a  projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, illetve 
területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló 
fejlesztések esetén a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95 %-a. 
 
A támogatás minimális összege 20 mFt, maximális összege 200 mFt. A pályázat kétfordulós, 
első forduló benyújtási határideje 2008. április 30-tól június 17-ig.  
 
Az előzetes számítások szerint az intézmény bővítéséhez a maximális pályázati támogatási 
összegre szükség van. A felújítási költségekre vonatkozó számítások jelenleg még folynak, 
a Képviselő-testület üléséig a becsült összegek rendelkezésre fognak állni. 
 
 
Személyi feltételek és költségei 
 
Az intézmény bővítésével csoportszobánként 2 fő, összesen 6 fő gondozónő,  egységenként 1-
1 takarítónő szükséges. Tálalókonyha esetén  2 fő konyhai kisegítő látná el  az ételek 
melegítését, kiosztását és az edények mosogatását. 
A jelenlegi közalkalmazotti besorolásokat figyelembe véve, megfelelő végzettséggel 
rendelkező munkavállalók esetén a személyi juttatások becsült költsége az alábbiak szerint 
alakul: 
 
6 fő gondozónő bére évente 100 ezer havonta/fő 
  100 ezer x 13 = 1.300.000 x 6  → 7.800.000 
                     32 % 416.000 x 6 → 2.496.000 
          10.296.000 
 
2 fő takarító bére évente 80 ezer havonta/fő 
  80 ezer x 13 = 1.040.000 x 2 → 2.080.000 
         32 % 332.800 x 2 →   665.600 
          2.745.600 
 
2 fő konyhai kisegítő bére évente 80 ezer havonta/fő 
  80 ezer x 13 = 1.040.000 x 2 → 2.080.000 
            32 % 332.800 x 2 →    665.600 
          2.745.600 
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Fentiek alapján terjesztem be a következő határozati javaslatot, és kérem annak elfogadását: 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
 

 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív 
Program DAOP-2008-4.1.3. pályázatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint 
határoz: 

  
1. A Képviselő-testület egyetért Szentes Város Bölcsődéje, mint gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosító intézmény fejlesztésével, amellyel biztosítható a jelentkezők 
teljes körű ellátása.   

2. Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-2008-4.1.3. 
pályázat „C” komponensének „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című pályázatán 
Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, melynek elkészítésével és határidőre 
történő benyújtásával megbízza  Szentes Város Bölcsődéje vezetőjét.  

3. Sikeres pályázat esetén biztosítja az épület átalakításához a projektköltség 10 %-os 
pályázati önerejét.  

 

Felelős: Csendes-Merza Ágnes intézményvezető 

Határidő. a pályázat beadásának határideje 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Szentes Város Polgármestere 

2. Szentes Város Bölcsőde Vezetője 

3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 

4. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

5. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Szentes, 2008. május 3. 

 

 

                                                                                A jegyző megbízásából: 

 

 

                                                                             Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                      osztályvezető 
          


