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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 pályázati 
program keretében az önkormányzat 177.974.293 Ft összegű támogatást nyert el, így 
lehetőséget nyílik  a város 70 férőhelyes, korszerűtlen épületben működő bölcsődéjének teljes 
felújítására és 100 férőhelyesre bővítésére. 
 
Az építési munkálatok időtartamára a bölcsőde folyamatos és biztonságos működése 
érdekében új telephelyet kell biztosítani az ellátás megvalósításához. A telephelyre új 
működési engedélyt kell kérni. A működési engedélyezési eljárásra kijelölt Csongrád Város 
Jegyzője megkereste a Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsődét, mint szakértőt, hogy 
készítsen szakvéleményt a Szentes, Klauzál u. 5-7. szám, valamint a Szentes, Kossuth u. 18. 
sz. alatti ingatlanokról annak érdekében, hogy ezen ingatlanokban a gyermekek napközbeni 
ellátása, bölcsődei ellátása biztosítható-e, az épületek bölcsődeként történő működtetéséhez 
milyen tárgyi és munkaszervezési feltételeket kell biztosítani.  
 
A szakértő véleménye szerint „a helyszíni szemle alapján a bölcsődei ellátás biztosítására 
átmenetileg a Klauzál u. 5-7. sz. alatti épületben 60 férőhely ( 3x16 és 1x12 gyermek) és a 
Kossuth u. 18. sz. alatti épület földszintjén levő csoportszobában 14 férőhely működtetése 
lehetséges a felújítás időtartama alatt.” 
 
Indokolásában leírta, hogy megállapítást nyert a helyszíni szemle alapján, hogy a Kossuth u. 
18. sz. alatti épület a 3 év alatti korosztály ellátására nem alkalmas. Az emeletes épületben 
több különböző méretű csoportszoba található. A csoportszobák mérete miatt a már kialakított 
gyermekcsoportok csak részben lennének áthelyezhetők csoportbontás nélkül. A szakmai 
alapelvekkel ütközne a csoportbontás, melynek következménye lenne a személyi állandóság 
alapelvének be nem tartása is. A napi gondozási tevékenységek megszervezését lehetetlenné 
tenné, hogy az épületben 2 gyermekfürdőszoba található. A sok lépcső pedig 
balesetveszélyes. A földszinti 1 db nagyméretű csoportszoba és a hozzá kapcsolódó 
fürdőszoba más megoldás hiányában biztosíthatja egy bölcsődei csoport (maximum 14 
kisgyermek) elhelyezését. Ebben az esetben azonban a bölcsődei csoport részére az udvaron 
önálló udvarrészt kell biztosítani megfelelő körülhatárolással a gyermekek biztonsága 
érdekében.  
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A Klauzál u. 5-7. sz. épületben jelenleg négy csoportos óvoda működik három 
fürdőszobával, öltöző helyiségekkel. A csoportszobák közül 3 mérete megfelel 16-16 
kisgyermek ellátására, a negyedik kisebb méretű szobába csak 12 kisgyermek vehető fel. 
A fürdőszobák mérete, elhelyezkedése biztosítja a gondozás feltételeit. Az épülethez 
biztonságos, zárt udvar kapcsolódik. 
 
Az ellátás megszervezését nagyban nehezíteni fogja a két telephelyen megvalósuló működés, 
a nem ideális épületi adottságok (csoportszobák nem kapcsolódnak egymásba). A folyamatos 
biztonságos ellátás körültekintő, gondos munkaszervezéssel biztosítható. Technikai, kisegítő 
munkára, felügyelet biztosítására szükség lesz a jelenlegi létszám mellett átmenetileg kisegítő 
személyzetre. 
A két telephelyen maximum 74 kisgyermek látható el biztonságosan a legalapvetőbb szakmai 
alapelvek megtartásával. 
A bölcsőde elhelyezkedésénél figyelembe kell venni azt is, hogy központi területen kell, hogy 
elhelyezkedjen annak érdekében, hogy könnyen megközelíthető legyen azok számára is, akik 
külterületről veszik igénybe az ellátást. 
 
A fenti szakvélemény figyelembe vételével az abban vázolt megoldás látszik 
megvalósíthatónak, e két épület vonatkozásában lehetséges a működési engedély módosítása, 
mint  telephelyek feltüntetésével, a Szentes, Vásárhelyi út 2. sz. alatti székhely megtartásával. 
A működési engedély módosításához a szakértői vélemény mellett még be kell szerezni az 
illetékes Tűzoltóság, az ÁNTSZ, valamint az építéshatóság véleményét is, valamint az 
intézmény Alapító Okiratában telephelyként fel kell tüntetni a Szentes, Kossuth u. 18., 
valamint a Szentes, Klauzál u. 5-7. sz. alatti ingatlanokat. 
 
Fentiek alapján terjesztem be Szentes Város Bölcsődéje  Alapító Okiratának módosítására 
vonatkozó előterjesztést és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. 
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Tárgy: Szentes Város Bölcsődéje  Alapító Okiratának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

1. Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okirata „Székhelye” és „Törzsszám” alcímek közé 
az alábbiak kerülnek: 
„Telephelye: 6600 Szentes, Klauzál utca 5-7. 
                      6000 Szentes, Kossuth Lajos utca 18.” 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat egységes szerkezetbe 
foglalására és a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár 
részére történő megküldésére. 

A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Szentes Város Jegyzője 
4. Szentes Város Bölcsődéje 
5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

Szentes, 2010. április 19.                                                                                                    Dr. Sztantics Csaba                              


