A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-16-VE1-2017
„Bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése”
A támogatási szerződés szerint a támogatás mértéke: 37.053.639,-Ft, mely teljes mértékben
elszámolható (a támogatás intenzitása 100%). A projekt fizikai befejezésének tervezett
napja: 2021.06.30.
A projekteket a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek szerint kell
megvalósítani.
Önkormányzatunk 2016.évben a TOP program keretében pályázat benyújtásáról döntött. A
„TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című program, melynek keretében
bölcsőde létesítésére és eszközök biztosítására pályáztunk. Ez a pályázat első körben nem
nyert támogatást. A kormányzati szándék valamint a jogszabályok alapján az
önkormányzatoknak abban az esetben kell megszervezni a bölcsődei ellátást, ha a
településen élő 3 éven aluli gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5
kisgyermek számára igény jelentkezik. Községünk esetében a fentiek alapján kötelező volt a
bölcsődei ellátás biztosítása, így arról a határidő figyelembevételével gondoskodni kellett.
Saját erőből nem tudtuk megvalósítani a beruházást, megkerestük Dr. Kontrát Károly urat,
településünk országgyűlési képviselőjét és a segítségével sikerült támogatáshoz jutnunk a
1097/2018.(III.13.) Korm. határozat alapján. A bölcsőde létesítésére valamint az ehhez
szükséges ingatlan megszerzésére 75.450.000,-Ft-ot kaptunk. A beruházás 2019.december
31-ig lezárult, azonban csak az építési költségek elérték a 119.407.998,-Ft-ot, tehát a
hiányzó mintegy 50.000.000,-Ft-ot saját költségvetésünkből kellett hozzátenni. Kis
településként nehezen sikerült kigazdálkodnunk a szükséges összeget és a lezárult
beruházás „csak” az épület megvalósítását és a szükséges gépészeti elemek biztosítását
tartalmazta. A bölcsődék számára előírt kötelező eszközök biztosítására, a kültéri
területrendezésre, a játszóeszközök beszerzésére, a bútorokra, nevelést segítő eszközökre,
az étkeztetéshez kapcsolódó kellékekre nem rendelkeztünk fedezettel. A működési engedély
megadásához mindezekkel rendelkeznünk kellene, tehát hiába készült el az új intézmény,
az előírásszerű működéshez szükséges egyéb feltételek biztosítására nincs megfelelő
pénzügyi forrásunk. Ezek után 2020.év elején érkezett hozzánk egy hivatalos levél, melyben
tájékoztattak bennünket, hogy a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00015 azonosító számú
pályázatunk támogatást nyert. Az elnyert támogatással (pontosabban ebből mintegy 37
milliós összegből) ezen célokat szeretnénk megvalósítani, tehát a szükséges eszközök,
felszerelések biztosítását, az udvar és a kerítés építését és rendezését.
A megvalósítandó projekttel a település hozzájárul azon országos cél eléréséhez, hogy a 2540 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők országos aránya 62%-ról 20231

ra 65%-ra növekedjen. A projekt továbbá illeszkedik a felhívás azon céljához is, hogy
támogassa a kisgyermeket nevelők munkavállalását és segítse a családokat. A nők
munkába állása, a nagycsaládok felbomlása szükségessé tette, hogy a gyermekek
napközbeni felügyeletéről szervezett keretek között gondoskodjanak, így jött létre a bölcsőde
és az óvoda intézménye.
Elmondhatjuk, hogy az esetek többségében kényszeren alapuló döntésről van szó akkor,
amikor 3 év alatti gyermekünket bölcsődébe adjuk. Az önkormányzat igyekszik ezt az amúgy
se könnyű döntést megkönnyíteni azáltal, hogy a gyermek lakóhelyén elérhetővé teszi ezen
szolgáltatást, megkímélve a szülőket a kisgyermekkel való ingázás velejáró problémáitól,
nem kiszakítani a gyermeket a település adta megszokott, családbarát környezettől.
A projektben tervezett fejlesztés illeszkedik a Veszprém Megye Területfejlesztési Program
prioritástengelyeinek átfogó és közvetlen céljaihoz az alábbiak szerint:1. Prioritástengely: A
térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos
foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben – a felépülő bölcsőde 5 új munkahelyet
teremt (4 fő gyermekfelügyelő, 1 fő technikai dolgozó) 4. Prioritástengely: A lakosság
életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek
fejlesztése.
A pályázat keretében megvalósuló bölcsőde építés hozzájárul a kisgyermekes fiatalok
helyben tartásához, a település népességmegtartó erejének növeléséhez, családbarát
fejlesztés, biztosítja a gyermekjóléti alapellátások minőségi javulását. A projekt illeszkedik a
veszprémi járás fejlesztési célkitűzéseihez az alábbiak szerint: A lakosság életminőségének
javítása, a helyi közösségek fejlesztése: 1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a
foglalkoztatás bővítése a térség városaiban illetve a vidéki térségekben.A helyi
foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások
támogatásával.- A bölcsődei szolgáltatás beindításával új munkahelyek teremtésére is sor
kerül, 5 fő foglalkoztatása történik meg. 2.A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások
minőségének fejlesztése: - A bölcsőde létrehozásával a projekt hozzájárul a település
intézményi és a gyermekjóléti alapellátás minőségi javításához.
A projekt illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó céljaihoz: A közösségi
esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a
nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet
összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. A munkanélküli nők aránya
folyamatosan nőtt az elmúlt években a településen. A szülők minél hamarabb visszakerülése
a munkaerőpiacra nem megoldott. Ha bölcsődébe szerette volna elhelyezni gyermekét a
szülő, akkor csak a környező településeken tudta ezt megoldani, ami utazással jár. A kitűzött
célok illeszkednek Szentkirályszabadja Község hatályos Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában rögzített célokhoz valamint az intézkedési tervben meghatározottakhoz.
A pályázat keretében az alábbi eszközök beszerzését tervezzük. A bölcsőde bejáratainak
biztonságos megközelítéséhez szükséges közlekedéstechnikai eszközök, elektronikus
figyelmeztető tábla, napelemes, sebességjelzés és "Lassíts!" felirattal. Az eszközbeszerzés
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célja, hogy a gyermekek és a szülők biztonságosan tudják megközelíteni illetve elhagyni az
intézményt. Különösen szükséges a biztonság megteremtése azért, mert a bejárat egy
kanyarban található, ahol a belátás korlátozott.
Beszerzésre kerülnek az intézmény étkeztetési feladatainak ellátásához kapcsolódó
eszközök, konyhafelszerelések. Ide tartoznak pl. a tányérok, tálak, evőeszközök, poharak,
bögrék (felnőtt és gyermek), az ételszállító kocsi, tálcák, vágódeszkák, ételminta gyűjtő
tasakok, fazekak, ételtárolók, hőmérők, badellák, termoládák, kenyértartók.
Az intézmény alapvető felszereltségéhez, fenntartásához szükségesek a függönyök,
karnisok, sötétítők, szőnyegek, falióra, hőmérő, tükör, gyógyszerszekrény, mentődoboz,
személymérleg, fali szárító, parafatábla, lázmérő, abrosz, paplanok, takarók, ágynemű,
lepedők, vasalóállvány, postaláda, poroltó készülék, szúnyogháló, napvitorla, párakapu,
fogas, zászló, zászlótartó, bölcsőde felirat illetve vasaló, elöltöltős mosógép, hőszivattyús
szárítógép.
Vásárolni kívánunk továbbá játékokat, játszó- és fejlesztő eszközöket, udvari játékokat és
eszközöket telepítéssel, üzembe helyezéssel, engedélyeztetéssel együtt.
A bölcsőde működtetéséhez szükséges bútorok beszerzése tételcsoport tartalmazza a
bölcsődei fektető ágyakat, az ágytárolót, rácsos kiságyat, járókát, gyermek székeket,
asztalokat, polcokat, szekrényeket, ülőpárnákat, puffokat, dobogót, öltözőszekrényt, fogast,
saválló munkaasztalt valamint a gondozók, intézményi dolgozók bútorait - gondozói asztal,
szék, íróasztal, felnőtt öltözőszekrény.
A mosdáshoz, tisztálkodáshoz szükséges, alapvető eszközök, mosdó felszerelések: Fésű,
fésűtartó, fogkefék, tartók, szappanadagolók, kéztörlő illetve toalettpapír adagolók.
A projekt tartalmazza a bölcsőde udvar tereprendezési munkálatait, füvesítést, fásítást
valamint a játszóeszközök telepítési helyeinek előkészítését. Ezen felül tartalmazza a
locsoló vízmérő terveztetését, engedélyeztetését, kiépítését. Ide tartoznak a szükséges
földmunkák, tereprendezések, táblás kerítés, bejárati kapu készítése a területen.
Az épület karbantartásához, a működtetéshez, a tisztántartásához szükséges eszközök
beszerzése
tartalmazza
a
hulladékgyűjtőket,
szemeteseket,
szennyestartót,
szemeteslapátot, az épület környezetének karbantartásához szükséges eszközöket (kapa,
gereblye, ásó, locsolókanna),szerszámtárolót, lábtörlőket, seprűket, partvisokat, felmosó
eszközöket illetve ezen túl egy porzsák nélküli porszívót.
Az intézményi működéshez, a kapcsolattartáshoz, adatszolgáltatáshoz, a tervezéshez
szükséges alapvető informatikai eszközök beszerzési sor tartalmazza egy notebook
beszerzését jogtiszta szoftverrel, egy nyomtató és adatmentési eszközök (pendrive, külső
hdd) vásárlását. Ezek mellett a nevelési munkát segítő interaktív tábla rendszer
beszerzésére is sor kerülne. Ide tartozik még az internet, telefon valamint a
számítástechnikai hálózat kiépítése is.
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A Széchenyi 2020 programhoz tartozó arculati kézikönyv szerinti nyilvánossági elemek
biztosításának költségeit is szerepeltettük a pályázatban, mint pl. „C” típusú információs
tábla, fotódokumentáció.
A fentebb leírtak alapján látható, hogy nagy mennyiségű és sokféle eszköz beszerzése
történt meg. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződésben vállalt határidőig sor
került. A vállalt feladatok elvégzése után az intézmény az illetékes hatóságok bevonásával
megkapta a működéshez szükséges engedélyt.
Jelenleg a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Erkel u.11. szám alatti
telephelyén a bölcsődei ellátás teljes kihasználtsággal működik.
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