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1. A projekt bemutatása 

1.1. A támogatást igénylő bemutatás 

1.1.1. A támogatása igénylő 

Csobánka község Pest megyében található, a 328 méteres Oszoly-csúcs, a 352 méteres Csúcs-

hegy, a 488 méteres Kis-Kevély, a Csobánkai-nyereg és a Hosszú-hegy határolta medencében 

fekszik, mely észak-északnyugati irányból nyitott. Bár a hűvösebb levegő beáramlása miatt itt 

pár fokkal mindig alacsonyabb a hőmérséklet, mint a környező településeken, de épp ennek 

köszönhető különleges szubalpin klímája, mely a légzőszervi betegségben szenvedőknek 

gyógyírt jelenthet.  

Csobánkától északnyugatra emelkedik a Pilis legmagasabb pontja, a Pilis (757 méter), valamint 

a Dobogó-kő (700 méter).  

A település központján keresztül folyik a Dera-patak, a község déli határvonalát pedig a Határ-

réti-árok folyása jelöli ki. Részben a község területéhez tartozik az utóbbi patak duzzasztásával 

kialakított Határréti-víztározó, valamint a Határ-réti-árok és a Házi-réti-patak összefolyásánál 

kialakított, jóval nagyobb alapterületű Háziréti-víztározó is.  

Csobánka belterületi részén az 1109-es út halad végig, amely a 10-es főútból ágazik ki 

Pilisvörösvár központjában és a község északi szélén az 1111-es útba torkollva ér véget.  

A településen a lakosság nemzetiségét tekintve sokrétű, található a faluban a magyar 

önkormányzaton kívül Roma, Szerb, Szlovák és Német nemzetiségi önkormányzat is. 

Település Csobánka 

Népesség (2020) 3538 fő 

Járási székhely igen/nem 

A kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23) 

Korm. rendelet alapján 

kedvezményezett település: nem 

jelentős munkanélküliséggel súlytott 

települése: nem 

átmenetileg kedvezményezett település: nem 

Járás Szentendrei Járás 

 

A projekt megvalósítása során a projektgazda szerepét Csobánka Község Önkormányzata 

látja el, mint a létrehozandó bölcsőde fenntartója, és a szolgáltatásnak helyt adó ingatlan 

tulajdonosa. Az Önkormányzat célja, hogy a településen élők számára elérhetővé tegye 

közszolgáltatást, biztosítsa a fiatalok, az idősek, fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetben 

lévők, valamint a nők esélyegyenlőségét az élet minden területén. Törekszik a 

közszolgáltatások folyamatos fejlesztésére, a településen élő lakosság érdekében sok fontos 

beruházást végez, mely élhetőbbé teszi a települést, elősegíti a fiatalok helyben tartását, 

amennyire lehetséges új vállalkozások indítását. 

 

Projektgazda neve: Csobánka Község Önkormányzata 

Gazdálkodási forma: 321 helyi önkormányzat 

Címe: 2014 Csobánka, Fő út 1. 

Projektgazda hivatalos képviselője: Völgyes József 

Beosztás: polgármester 

Telefonszám: +36-26-320-020 

E-mail cím: polgarmester@csobanka.hu 
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Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületét a projekt vonatkozásában a Pénzügyi 

Bizottság segíti a döntési kompetencia alkalmazásában. A bizottság közreműködik a 

Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, illetve nyomon követik annak végrehajtását. 

 

Az Önkormányzat tevékenységi köre 

 

Az Önkormányzat fő tevékenysége az általános közigazgatás. A kötelezően ellátandó feladatait 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

határozza meg, melyek között szerepel többek közt a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

valamint a szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása. 

Ezen kívül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) értelmében, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén az Önkormányzat köteles 

gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. 

 

ÁFA alanyiság 

 

Csobánka Község Önkormányzata a 2007. évi CXXVII. törvény alapján nem alanya az ÁFÁ-

nak, mely a támogatási igényben jelezve lett. Ez által a támogatásból finanszírozott 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 

meg. A pályázat összeállításánál a bruttó összeg kerül figyelembevételre. 

 

Működés 

 

Az Mötv.-vel összhangban Csobánka Község Önkormányzatának fenntartása alatt, 

intézményeként működik a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mely az önkormányzat 

működésével, valamint a polgármester, illetve a jegyző feladat,- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását intézi, segíti. 

 

Az Önkormányzat 2020. évi átlagos állományi létszáma 9 fő. Az adminisztratív, operatív 

feladatokat ellátó Csobánkai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 12 fő. A 

feladatellátás kiegészítésére a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások átlagos száma 2 fő. 

 

 

1.1.2. A támogatása igénylő, valamint a bevont partnerek szerepe, feladatai 

 

A projekt nem konzorciumi együttműködés formájában valósul meg, a projektgazda Csobánka 

Község Önkormányzata, mint a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa kívánja a projektet 

megvalósítani. 

A fejlesztéssel kapcsolatosa stratégiai döntéseket Csobánka Község Önkormányzata hozza 

meg, mely jogi személyként működik, feladatait és hatáskörét az önkormányzati jogokat 

gyakorló Képviselő-testület látja el. A meghozott döntések végrehajtásáért a polgármester a 

felelős. Ő áll közvetlen kapcsolatban a projekt operatív végrehajtását irányító 

projektmenedzsmenttel és rajta keresztül a projektben résztvevő szolgáltatókkal, 

kivitelezőkkel. A projekt megvalósítása ideje alatt a polgármester rendszeresen beszámol a 

Képviselő-testületnek a projekt aktuális helyzetéről. 
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Projektmenedzsment 

 

A projektgazda a projekt menedzselésére, a 272/2014. (XI.15.) Kormányrendeletben 

foglaltakra is figyelemmel a Csobánkai Polgármesteri Hivatalt kívánja igénybe venni. 

 

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal Csobánka Község Önkormányzatának fenntartása alá 

tartozó költségvetési szerv, mely megállapodás útján ellátja a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat mind az Önkormányzat, mind intézményei vonatkozásában. A Jegyző által 

irányított költségvetési szerv továbbá segíti az önkormányzatot az igazgatási, hatósági feladatok 

ellátásában is. 

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja készíti elő az éves költségvetési 

rendeletet, készíti el a költségvetési beszámolót, látja el a számviteli, könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatokat, a HR feladatokat, valamint minden pályázati forrásból származó 

bevétel igénylésénél közreműködik, és elkészíti az ehhez kapcsolódó elszámolásokat. 

A pénzügyi csoportvezető rendelkezik tapasztalattal Európai Uniós forrásból származó 

támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával, projektmenedzsmentjével 

kapcsolatosan, valamint vonatkozó szakmai végzettséggel. A másik bevont személy szintén 

rendelkezik tapasztalatokkal. 

Mindkét, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó ügyintéző rendelkezik a megfelelő 

kompetenciákkal, szervező és kommunikációs készséggel, számviteli ismeretekkel, melyek 

elengedhetetlenül fontosak a projekt sikeres kivitelezéséhez és lezárásához. 

 

Módszertani szakértő 

 

A projektgazda a bölcsőde fejlesztési projektet a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt 

bölcsődei módszertani szakértővel szoros együttműködésben valósítja meg (az együttműködési 

megállapodás, jelen megalapozó dokumentum mellékletét képzi). 

 

A módszertani szakértő részt vesz a projekt előkészítésben, tervezésében és közreműködik a 

projekt megvalósításában. Ennek keretében: 

- a bölcsődei és egyéb szabványoknak, jogszabályoknak való megfeleltetésről 

információt nyújt, 

- a beruházás vonatkozásában a tervezővel együttműködik, vele folyamatosan egyeztet, 

- közreműködik a projektmenedzsment munkájában, 

- a terveke, a megalapozó dokumentum, az eszközlista, valamint a Szakmai program 

készítéséhez szakmai segítséget nyújt. 

 

 

1.2. A projekt céljainak bemutatás 

Magyarországon a bölcsődei ellátás másfél évszázados múltra tekint vissza. 2017 előtt 

kizárólag a 10.000 főnél nagyobb településeken kellett a szolgáltatást megszervezni, ám a 

jogszabályváltozást követően már minden olyan településen kötelező a szolgáltatás biztosítása, 
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melyen, a 3 éven aluliak száma meghaladja a 40 főt, illetve, ahol legalább 5 gyermek 

tekintetében igény jelentkezik az ellátásra. 

A kötelezettség teljesítésére, a feltételek megteremtésére a jogszabály először 2018 végéig 

adott lehetőséget, majd ezt a határidőt kitolta. 

 

 

1.2.1. A projekt fő célkitűzései 

Jelen projekt keretében létrehozandó új bölcsőde kialakításának alapvető céljai megegyeznek a 

felhívás által megfogalmazott célokkal. 

 

A bölcsődei szolgáltatás létrehozásának célja a jogszabályi előírásoknak való megfelelésen túl, 

hogy az Önkormányzat olyan intézményt hozzon létre, ahol a kisgyermekek elsajátíthassák 

azokat a készségeket, képességeket, melyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és 

kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, és sikeresen 

alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

További cél, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével 

összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson 

az intézmény, valamint, hogy szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként 

hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 

növeléséhez. 

 

 

1.2.2. A projekt specifikus céljai  

Szolgáltatásbővítés 

Specifikus cél a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, a szolgáltatásbővítés, a bölcsődei 

ellátási formához való hozzáférés javítása, a településen mutatkozó igények kielégítése 

érdekében. 

 

Eszközbeszerzés 

A fejlesztés eredményeként létrejövő bölcsődei szolgáltatás működtetéséhez szükséges 

eszközök és berendezési tárgyak beszerzése a vonatkozó 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet 

alapján történik. A beszerzendő eszközök listája a pályázat mellékleteként csatolásra kerül. 

 

Akadálymentesítés 

Új építés lévén a pályázat által előírt feltételek szerint teljesülnek a komplex akadálymentesítés 

követelményei. Az épület megfelel akadálymentesség szempontjából az OTÉK előírásainak, 

illetve "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. 

dokumentumban foglaltaknak. Az akadálymentes közlekedésre szolgáló járdaszakaszok min. 

1,20 m szabad szélességgel készülnek, térkő burkolattal, süllyesztett szegéllyel, kivéve a terven 

jelölt helyeket, ahol kiemelt szegély készül. A parkoló általános burkolata murva; az 

akadálymentes parkolóhely és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz, a lépcső és rámpa burkolata 

térkő. 
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1.2.3 A projekt elvárt eredménye 

 A projekt megvalósításával a projektgazda az alábbi konkrét eredményeket kívánja elérni: 

- 1 db új, 28 férőhelyes bölcsőde létrehozása; 

- 7 új munkahely létrehozása; 

- komfortos, modern, és egészséges környezet megteremtése a szolgáltatást igénybevevő 

gyermekek számára; 

- az ellátásban részesülő gyermekek és családjaik életminőségének javulása; 

- a szülők hozzásegítése, hogy visszatérhessenek a munka világába; 

- társadalmi kohézió erősödése, a település és a mikro térség népességmegtartó erejének 

növekedése; 

- a bölcsődei ellátás eredményeként a gyermekek alapkészségeinek és 

kulcskompetenciáinak javulása. Az új intézményi környezet lehetőséget teremt a HH, 

és a HHH gyermekek integrációjára, a tehetséggondozás korai megkezdésére; 

- hosszú távon a régió gazdasági versenyképességének növekedése. 

 

1.2.4 A megvalósítani tervezett tevékenységek hozzájárulása a projekt céljaihoz 

A beruházás megvalósítása során a bölcsődei szolgáltatáshoz való hozzáférés megteremtését 

eredményezi. Bár a szűkebb környezetben lévő településeken található bölcsődei szolgáltatás, 

a férőhelyek ott is szűkösek, így a nem helybéli lakosság számára sokszor elérhetetlenek. 

 

 A szolgáltatás létrehozásához és működtetéséhez szükséges eszközök és felszerelések 

listájának összeállításakor figyelembe vételre került, hogy az alapjátékokon kívül (pl.: labda, 

baba, autó, képeskönyv) szerepeljenek a különféle játékformák eszközei, így különösen a 

mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, 

barkácsolás eszközei. Az eszközök között megtalálhatók a mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő mobil és fix, nagymozgás fejlesztéséhez szükséges eszközök, valamint 

a finommotorikát és manipuláció fejlesztő eszközök is. 

 

A gyermekek kognitív és fejlődést szolgáló eszközök, mint az ének-zene, énekes játékok 

eszközei, a beszédfejlődést elősegítő játékok és eszközök, kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök, továbbá az alkotótevékenységek eszközei és a környezet megismerését segítő 

eszközök is beszerezésre kerülnek. 

 

A beszerzendő eszközök segítségével, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

végzettséggel rendelkező gondozók szakmai munkájának köszönhetően a kisgyermekek 

elsajátíthatják azokat a készségeket, képességeket, melyek segítik őket abban, hogy hatékonyan 

és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen 

alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

 

A kisgyermekek gondozását elsősorban otthoni keretek között, a családtámogatási ellátások 

igénybevétele mellett, hagyományosan az anyák oldják meg. A napközbeni ellátás igénybevétel 

szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatottság szintjével. A KSH felmérése szerint 2011-től, 

ahogy nőtt a 15-49 éves, gyermeket nevelő nők körében a foglalkoztatottak aránya, a 3 éven 
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aluli gyermekek egyre nagyobb hányada jelent meg a bölcsődékben, amit elősegít a férőhelyek 

bővülése is.  

Elmondható, hogy a bölcsődei szolgáltatás létrehozásával a projekt egyértelműen hozzájárul a 

szolgáltatás igénybe vevő családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási 

esélyeinek növeléséhez. 

 

A projekt eredményeként létrejövő új bölcsődei szolgáltatást önálló intézményként tervezi 

működtetni a projektgazda önkormányzat. 

 

1.3. A támogatást igénylő bemutatás 

Csobánka község területén jelenleg nem érhető el bölcsődei szolgáltatás. A szűkebb 

környezetben lévő településeken található ugyan bölcsődei szolgáltatás, a férőhelyek ott is 

szűkösek, így a nem helybéli lakosság számára sokszor elérhetetlenek. 

A településen egy óvoda működik. Feladatát székhelyén 5 csoportszobával, valamint 

telephelyén 1 csoportszobával látja el. Az óvodába, amennyiben a férőhelyek engedik fel 

 

Terveink szerint a magas 0-3 év közötti gyermeklétszámra való tekintettel más településről 

érkező gyermekek ellátását nem biztosítjuk. 

 

A településen a 0-3 éves korosztály létszáma, ezen belül a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetűek száma és aránya az alábbi táblázat szerint alakult 2016-2020 között (2021. évi adat 

nem áll rendelkezésre): 

Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

0-3 évesek 155 156 153 154 155 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak 

6 6 6 6 6 

3,87 % 3,85 % 3,92 % 3,9 % 3,87 % 

Hátrányos helyzetűek 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Halmozottan hátrányos helyzetűek 3 4 4 3 3 

1,94 % 2,56 % 2,61 % 1,95 % 1,94 % 

 

A 0-3 éves korosztály létszáma az elmúlt 5 év tekintetében állandónak bizonyul, ezt mutatja be 

az alábbi diagram.  
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Az elkövetkezendő években a településen kötött házasságok növekedése alapján és a 2019-ben 

meghirdetett központi családtámogatási lehetőségek bővülése által a 0-3 éves korosztály 

étszámában növekedés várható. Ezt támasztja alá az alábbi diagram, mely a településen kötött 

házasságkötéseket mutatja be 2016-2020 közötti időszakban. 

 

 
 

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy a településen élő 0-3 éves korosztály létszáma 

alapján az Önkormányzatnak kötelező biztosítania a bölcsődei ellátást. 

 

1.4. A projekt tartalma, megvalósíthatósága 

A projekt eredményeként egy új építésű, 28 férőhelyes bölcsőde fog megvalósulni. 

A bölcsőde a 2014 Csobánka, Fő út 11. szám alatti óvoda mögötti telken fog elhelyezkedni, a 

Szalóky Sándor utcában, a jelenlegi állapot szerint a belterület 623/1 és 623/2 helyrajzi számon, 

fizikailag is közel az óvodai ellátáshoz. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan 100%-

ban önkormányzati tulajdonba került 2021. február 15. napján. A fejlesztéssel érintett területen 

jelenleg folyamatban van a tulajdonjog földhivatali bejegyzése (széljegyként már szerepel 

Csobánka Község Önkormányzata), ezt követően kerül sor a telekalakításra, ennek 

következményeként a terület helyrajzi száma a későbbiekben technikai okok miatt meg fog 

változni. A pályázathoz a jelenlegi állapotot tükröző 623/1 és 623/2 hrsz tulajdoni lapját tudjuk 

megküldeni, amíg a földhivatalnál a változások átvezetése folyamatban van. 

 

A projekt végrehajtása során a projektgazda, Csobánka Község Önkormányzata az alábbi 

tevékenységeket tervezi megvalósítani: 
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Fejlesztéssel érintett 

bölcsőde intézmény 

neve (amennyiben 

releváns), címe 

Önállóan 

támogatható 

tevékenység 

Önállóan nem támogatható, 

kötelezően megvalósítandó 

tevékenység 

Önállóan nem 

támogatható, 

választható 

tevékenység 

 

 

 

 

2014 Csobánka, 

Szalóky Sándor 

utca 623/1, 623/2 

hrsz. 

Új épület építése Akadálymentesítés Eszközbeszerzés 

Ingatlanvásárlás Energiahatékonysági 

szempontok érvényesítése 

Megújuló 

energiaforrások 

kialakítása 

 Nyilvánosság biztosítása Udvar, játszóudvar 

kialakítása 

  Kerékpártámaszok és 

tárolók elhelyezése 

  Babakocsi tároló 

létesítése 

  Parkoló férőhely és 

akadálymentes 

parkoló-férőhely 

kialakítása 

 

 

1.4.1. A tervezett fejlesztés részletezése 

A bölcsődei szolgáltatás kialakítására 2014 Csobánka, Szalóky Sándor utca 623/1, 623/2 hrsz-

ú ingatlanokon kerül sor a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően. 

A fejlesztéssel érintett területen jelenleg folyamatban van a tulajdonjog földhivatali bejegyzése 

(széljegyként már szerepel Csobánka Község Önkormányzata), ezt követően kerül sor a 

telekalakításra, ennek következményeként a terület helyrajzi száma a későbbiekben technikai 

okok miatt meg fog változni. 

 

Ingatlanvásárlás indokoltsága 

Csobánka Község Önkormányzata nem rendelkezett sem olyan épülettel, mely bölcsődévé 

átalakítható lenne, sem olyan telekkel, melyen a jogszabályi előírásoknak megfelelő bölcsődei 

szolgáltatás alakítható ki. 

Az idei évben lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, hogy az óvodai ellátást nyújtó ingatlan 

mögötti közvetlen telkeket megvásárolhassa. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy 

mindenképpen megvesszük a telkeket, mert így lehetőség nyílik arra, hogy bölcsődét 

építhessünk, méghozzá egy frekventált, központi helyen. Ezen felül kiemelkedő szempont, 

hogy az ingatlan közvetlenül az óvoda mögött helyezkedik el, így a két intézmény működése, 

koordinálása is egyszerűbbé válik, valamint a kisgyermekes szülők részére nagy segítség, hogy 

nem kell gyermekeikkel olya sokat közlekedni. 

 

Új építésű ingatlan kialakítása 

Önállóan támogatható infrastrukturális fejlesztés keretén belül egy két csoportszobás, összesen 

28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és 
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terasszal. A településen nincs olyan funkcióját vesztett épület, mely gazdaságosan átalakítható 

lenne bölcsődének, így új építés mellett döntött Önkormányzatunk. Az étkeztetés 

melegítőkonyha és tápszer-konyharész kialakításával valósul meg, a dolgozóknak teakonyha 

áll majd rendelkezésre. A tervezés során az OTÉK, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az MSZ 

24210-1 szabványai is figyelembevételre kerülnek. Az épület műanyag nyílászárókkal kerül 

megtervezésre, a csoportszobákon motoros redőnyökkel szerelve, a többi helységben pedig 

függönnyel ellátva.  

Az épületben új vízhálózat kerül kiépítésre. A telken nyomott rendszerű csatornahálózat 

működik, melybe a szennyvíz darálón és szivattyún keresztül jut be. 

A telken, a déli oldalon kiépítésre került gázvezeték. A tervezett hő-termelő egy kondenzációs 

fali gázkazán, a hő leadók lapradiátorok. 

Új építés lévén a pályázat által előírt feltételek szerint teljesülnek a komplex akadálymentesítés 

követelményei. Az épület megfelel akadálymentesség szempontjából az OTÉK előírásainak, 

illetve "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. 

dokumentumban foglaltaknak. Az akadálymentes közlekedésre szolgáló járdaszakaszok min. 

1,20 m szabad szélességgel készülnek, térkő burkolattal, süllyesztett szegéllyel, kivéve a terven 

jelölt helyeket, ahol kiemelt szegély készül. A parkoló általános burkolata murva; az 

akadálymentes parkolóhely és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz, a lépcső és rámpa burkolata 

térkő. A parkolóhelyek előzetes tereprendezést követően kerülnek kialakításra. Megvalósításra 

kerülnek például kontrasztos színű taktilis jelzőburkolatok, információs táblák, nagy 

nyílásszélességű ajtók, csúszás- és csillogásmentes burkolat, akadálymentes mosdó, 

piktogrammot jelző tábla, a táblákon a feliratok braille felirattal is olvashatóak lesznek. Egyéb 

a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek jelen 

pályázatból nem kerülnek kialakításra, csak közvetlenül az alap bölcsődei ellátáshoz szükséges 

helyiségek kerülnek kialakításra. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg: 

a) Eszközbeszerzés: Informatikai eszközök beszerzése: a bölcsőde alap működéséhez 

szükséges informatikai beszerzések történnek meg. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak közül 

csak olyanok vannak tervezve, melyek hosszabb távon szolgálják a bölcsőde működését és nem 

minősülnek egyszer használatos fogyóeszköznek. Játszótéri eszközök: olyan játékok beszerzése 

valósulna meg, amely a 3 év alatti korosztály igényeinek és a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelnek. 

b) Udvar, terasz, játszóudvar kialakítása: Udvar: 500,00 m2 zöld felület (füvesítés, fásítás). 

Terasz: 206,82 m2, járólappal ellátva. A gyermekek a csoportszobákból közvetlenül is ki 

tudnak menni a teraszra. 

c) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése: Foglalkoztatók összterülete: 

100,14 m2. Egy személygépkocsi számítandó a rendeltetési egység minden foglalkoztatója 

minden megkezdett 20 m2 alapterülete után, tehát 6 db – ebből 1 db akadálymentes – 

parkolóhely szükséges, amely az épület főhomlokzata előtt biztosítható. 

d) Előtér, kerékpár – és babakocsi tároló: a babakocsik elhelyezésére az épületen belül a bejárati 

előtérben kerül sor. A foglalkoztatók minden megkezdett 50 m2 alapterülete után 2 db, összesen 

5 db kerékpártároló lesz és a főbejárat mellett kerül elhelyezésre. 
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e) Megújuló energiaforrások alkalmazása: Az épület gazdaságos üzemeltetésére nagy hangsúlyt 

fektetünk. Az épület korszerű és jogszabályoknak megfelelő szigetelést és nyílászárókat kap. 

Megújuló energetikai fejlesztés is megvalósul, napelemes rendszer kerül kiépítésre.  

f) a projekt megvalósításába bevonjuk a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt 

módszertani szakértőt, a megállapodás megkötése az egyesülettel megtörtént. 

 

Helységlista 

Helységlista: 

 

 

Alagsor 91,64 m2 

Közlekedő 19,13 m2 

Teakonyha 12,54 m2 

Öltöző 15,21 m2 

Öltöző 11,15 m2 

selejtraktár 6,38 m2 

textilraktár  6,24 m2 

Mosoda 7,98 m2 

Fogyóeszköz 6,12 m2 

Földszint 338,2 m2 

Előtér 72,63 m2 

Átadó 18,05 m2 

Mosdó/Biliző 14,02 m2 

Mosdó/Biliző 14,02 m2 

Játék/Heverő 12,68 m2 

Játék/Heverő 12,73 m2 

Csoportszoba 50,07 m2 

Csoportszoba 50,07 m2 

Babakocsi tároló 8,24 m2 

Takarító szertár 4,08 m2 

Akm. mosdó 4,72 m2 

Irattár 8,91 m2 

Közlekedő 10,15 m2 

Gondozói szoba 12,21 m2 

Vezetői iroda  12,51 m2 

Konyha 15,78 m2 

Mosogató 9,00 m2 

Hulladék 4,32 m2 

Külső wc  4,01 m2 

Külső tak szer. 3 m2 

Külső játék, matrac tár 8,85 m2 
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Játékraktár 6,89 m2 

 Nettó hasznos alapterület:  429,84 m2 
 

 

Terasz  206,82 m2 

 

 

 

Akadálymentesítés 

A bölcsőde megközelítése önálló bejáraton történik. A bölcsődei csoportszobák 

akadálymentesen közelíthetőek meg. Az előtérből fog nyílni az akadálymentes WC. 

Továbbá az épület főbejáratánál egy, az előírásoknak megfelelő rámpa kerül kialakításra, az 

épületben történő akadálytalan bejutás érdekében.  

Az épületen belüli akadálymentes közlekedést burkolati jelek, kihelyezett táblák fogják 

biztosítani. 

 

Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 

Az új építésű ingatlan tervezésénél (engedélyezési szintű tervdokumentáció és műszaki kiviteli 

tervdokumentáció) a mindenkor hatályos, az energetikai jellemzőket szabályozó és előíró 

jogszabályoknak, így különösen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak megfelelően készülnek. 

 

Nyilvánosság biztosítása 

A projekt keretén belül a kötelező nyilvánosság biztosítása a Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv című 

dokumentum útmutatásainak megfelelően történik. 

 

Eszközbeszerzés 

A bölcsődei berendezésekhez és felszerelésekhez szükséges eszközök beszerzése a jelen 

dokumentum mellékletét képző eszközlista alapján tervezett. A lista a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. 

(III.24.) EMMI rendelet előírásai alapján került összeállításra, a tervezett csoportlétszám 

figyelembe vételével. 

 

Az eszközök kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a gyermekek ellátásához szükséges 

eszközök és felszerelések biztonságosak, jó minőségűek, fertőtleníthetőek legyenek és az 

ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez, igazodjanak. Az adott eszközök, felszerelési 

tárgyak mennyisége úgy került meghatározásra, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek 

és felnőtt igényeit ki tudja elégíteni. 

 

 

Bruttó szintterület 531,83 m2 

Földszint 402,93 m2 

Alagsor 128,90 m2 
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Megújuló energiaforrások kialakítása 

Az új építésű ingatlan tervezésénél (engedélyezési szintű tervdokumentáció és műszaki kiviteli 

tervdokumentáció) a mindenkor hatályos, az energetikai jellemzőket szabályozó és előíró 

jogszabályoknak, így különösen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak megfelelően készülnek. Ezen felül megújuló 

energiaforrásként napelem rendszer kerül kialakításra. 

 

Játszóudvar kialakítása 

A bölcsődei csoportok előtti kertterületen egy a bölcsődei korosztálynak megfelelő, a 

jogszabályokban előírt feltételek szerinti fix mozgásfejlesztő eszközöket, valamint párásítóval 

ellátott játszóudvar létesül. 

 

Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése 

A kerékpárral érkező ügyfelek érdekében az intézmény főbejárata mellett a „Kerékpárforgalmi 

létesítmények tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő kerékpár támaszok 

és/vagy tároló létesül. 

 

Babakocsi tároló létesítés 

A babakocsi tároló a megfelelő jogszabályi előírások szerint, a bejárt mellet fog elhelyezkedni. 

 

Parkoló férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása, parkolási mérleg 

A parkoló igény számítás a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján 

kerül megállapításra. 

Bölcsőde esetén a foglalkoztató nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után egy 

parkoló kialakítása szükséges. Ez alapján 6 db parkolóhely kerül kialakításra, melyből 1 db 

akadálymentes parkolóhely lesz. A parkolóhelyek az épület főhomlokzata előtt biztosítható. 

 

1.5. Kapcsolódás 

A beruházás sem közvetve, sem közvetlenül nem kapcsolódik már megvalósult, illetve még 

megvalósulás alatt álló projektekhez. 

Csobánka Község Önkormányzata 2016-ban nyújtott be támogatási igényt a VEKOP-1.1.1-15 

számú pályázati felhívás keretén belül új bölcsőde építésre, ám az a pályázat elutasításra került. 

Csobánka Község Önkormányzata sem EU-s, sem hazai, sem egyéb forrásból nem részesült 

támogatásban jelen pályázat célját tekintve. 

 

1.6. Indikátor, célérték változás részletezése 

A projekt keretén belül „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma” elnevezésű indikátor került megadásra. 

A projekt keretén belül egy új bölcsődei intézmény kerül kialakításra két bölcsődei csoporttal, 

melyekben a férőhelyek száma 2x14 fő, így az indikátorvállalás 28 db. 
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Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa Célérték Azonosító 

Újonnan létrehozott, 0-3 

éves gyermekek 

elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma 

ERFA db OP 

kimeneti 

28 PO612 

Fejlesztett, 0-3 éves 

gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek 

száma 

ERFA db OP 

kimeneti 

0 PO611 

 

 

1.7. A tervezett költségek szakmai indoklása 

A projektgazda a pályázat költségeinek tervezését a költséghatékonyság elveit szem előtt tartva 

és a felhívásban meghatározott előírásokat, költségvetési korlátokat figyelembe véve végezte. 

 

A projektgazda nem elszámolható költségként a telekvásárlás egy részét vállalta 16.950.000 Ft 

értékben. 

Az elszámolni kívánt költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Elszámolható költségek Nettó Áfa Bruttó Max. 

mérték % 

Projekt előkészítés 16.063.658 2.371.410 18.435.068 7,0 

 - Megalapozó dokumentum 

elkészítése (személyi jellegű 

kifizetés) 

4.547.430               0 4.547.430 - 

 - Megalapozó dokumentum 

elkészítése (foglalkoztatást terhelő 

járulék) 

610.179               0 610.179 - 

 - Előkészítéshez szükséges 

szakértői díjak 

750.000               0 750.000 - 

 - Tervezési feladatok 8.783.000 2.371.410 11.154.410 - 

- Közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

1.373.049               0 1.373.049 1,0 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 2.232.223 602.700 2.834.923 1,0 

Projektmenedzsment (személyi 

jellegű kifizetés) 

5.795.686            0 5.795.686  

2,5 

Projektmenedzsment 

(foglalkoztatást terhelő járulék) 

811.396            0 811.396 

Tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása 

104.352 14.675 119.027 0,5 

Új építés 549.309.654 148.313.607 697.623.261 - 

Eszközbeszerzés 10.773.319 2.908.789 13.682.108 - 

Összesen: 585.090.288 154.211.181 739.301.469  

 

A projekt keretén belül arányosítás nem szükséges. 
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1.7.1. Projekt költségeinek részletezése 

1.7.1.1. Projekt előkészítés 

 

Az előkészítő tevékenység legfőbb célja, hogy a projekt szakmailag kellő képpen megalapozott 

legyen, megfelelő szakmai és infrastrukturális háttér álljon rendelkezésre a megvalósításhoz, 

illetve, hogy a beszerzésekhez kapcsolódó szükséges eljárások a hatályos jogszabályi 

kereteknek megfeleljenek, a projekt sikeres megvalósulását lehetővé tevő ütemezésben 

tudjanak megvalósulni. 

A projekt előkészítésre tervezett bruttó 18.435.068 Ft az alábbi tételekből tevődik össze: 

 

a) Megalapozó dokumentum elkészítése (személyi jellegű kifizetés), megalapozó 

dokumentum elkészítése (foglalkoztatást terhelő járulék) 

A pályázat alapdokumentumának, a megalapozó dokumentum elkészítésére a projektgazda 

önkormányzat nem rendelkezik megfelelő szaktudással és tapasztalattal, valamint a feladat 

elvégzésére humánerőforrással és kapacitással, ezért a Csobánkai Polgármesteri Hivatal három 

köztisztviselője látta el a feladatot, akik a megfelelő kompetenciák birtokában készítették el 

jelen dokumentumot. Jelen soron 5.157.609 Ft kerül elszámolásra. 

 

b) Előkészítéshez szükséges szakértői díjak 

A bölcsőde szakszerű, a vonatkozón jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és szokásoknak 

megfelelő kialakítása érdekében együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a 

Magyar Bölcsődék Egyesületével, akik kijelöltek egy módszertani szakértőt. A szakértő a 

projekt előkészítő szakaszától, a tervezéstől kezdődően a működési engedély megszerzéséig 

támogatja a projekt megvalósulását. Jelen soron a szerződés összege, azaz 750.000 Ft kerül 

elszámolásra. 

 

c) Tervezési feladatok 

A projekt megfelelő műszaki, pénzügyi megalapozásához, a vonatkozó építésügyi 

jogszabályoknak és szabványoknak való megfelelőség érdekében előzetesen egyeztetésre 

került sor egy tervezővel. Az előkészítéshez elkészült egy előzetes műszaki leírás, pozitív 

döntés esetén e tervek lesznek kidolgozva engedélyezési szintig.  A tervezés várható költsége 

11.154.410 Ft. 

 

 

1.7.1.2. Közbeszerzési eljárás költségei 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

kerül kiválasztásra. Feladata az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítása. A tervezett költsége 1.373.049 Ft, mely tartalmazza a közbeszerzési 

szaktanácsadó díját, valamint a közbeszerzési hatósági eljárási díjakat. 

 

1.7.1.3. Műszaki ellenőri szolgáltatás 

A tervezést és engedélyezést követően, a kivitelezési munkák lebonyolításának ellenőrzéséhez, 

megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr kerül kiválasztásra. Feladata és 

felelőssége a kiviteli terveknek és engedélyeknek megfelelő kivitelezés ellenőrzése, az 

előírásoknak a kivitelezővel történő betartatása. Felelős az építési napló vezetéséért, részt vesz 

a kivitelezést követő átadás-átvételi eljárásban, ellenőrzi a feltárt hibák, hiányosságok 

kijavítását. A tervezett költség 2.834.923 Ft. 
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1.7.1.4. Projektmenedzsment 

A projektgazda a projekt menedzselésére, a 272/2014. (XI.15.) Kormányrendeletben 

foglaltakra is figyelemmel a Csobánkai Polgármesteri Hivatalt kívánja igénybe venni. 

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal Csobánka Község Önkormányzatának fenntartása alá 

tartozó költségvetési szerv, mely megállapodás útján ellátja a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat mind az Önkormányzat, mind intézményei vonatkozásában. A Jegyző által 

irányított költségvetési szerv továbbá segíti az önkormányzatot az igazgatási, hatósági feladatok 

ellátásában is. 

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja készíti elő az éves költségvetési 

rendeletet, készíti el a költségvetési beszámolót, látja el a számviteli, könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatokat, a HR feladatokat, valamint minden pályázati forrásból származó 

bevétel igénylésénél közreműködik, és elkészíti az ehhez kapcsolódó elszámolásokat. 

A pénzügyi csoportvezető rendelkezik tapasztalattal Európai Uniós forrásból származó 

támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával, projektmenedzsmentjével 

kapcsolatosan, valamint vonatkozó szakmai végzettséggel. A másik bevont személy szintén 

rendelkezik tapasztalatokkal. 

Mindkét, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó ügyintéző rendelkezik a megfelelő 

kompetenciákkal, szervező és kommunikációs készséggel, számviteli ismeretekkel, melyek 

elengedhetetlenül fontosak a projekt sikeres kivitelezéséhez és lezárásához. 

A tervezett költség 6.607.082 Ft. 

 

1.7.1.5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

A projekt keretén belül a kötelező nyilvánosság biztosítása a Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv című 

dokumentum útmutatásainak megfelelően történik. 

A projekthez igényelt módosított támogatás összege 739.301.469 Ft. Miután az eredeti igény 

nem érte el az 500 Millió Ft-ot, támogatási szempontból az eredeti kommunikációs csomagot 

kell figyelembe venni, ám a pályázat kivitelezésénél már a magasabb tartalmú csomagot kell 

megvalósítani. Ehhez a projektgazda Önkormányzat részéről önerő biztosítása szükséges.  

A projektgazda alábbi kommunikációs csomag tartalma szerint jár el az alábbiak szerint: 

 

Kommunikációs feladat Végrehajtandó feladat Elszámolható 

költség (Ft) 

Kommunikációs terv készítése Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor 

elkészül a kommunikációs terv, mely a projekt 

életútjához kapcsolódó kommunikációs 

tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az 

eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza. 

Nincs 

költségvonzata 

A kedvezményezett működő 

honlapján a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató 

A projekt megvalósítása során a honlapra 

feltöltésre kerülnek a projekt fejlesztési adatai, 

Nincs 

költségvonzata 
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megjelenítéses és folyamatos 

frissítése a projekt fizikai 

zárásáig 

emellett biztosított lesz a honlap naprakész 

frissítése. 

Sajtóközlemények kiküldése a 

projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 

A projekt indításáról tájékoztató kerül kiküldésre, 

mely a sajtó és azon keresztül a széles 

közvélemény tájékoztatásául szolgál a projektről. 

Nincs 

költségvonzata 

A beruházás helyszínén B típusú 

tájékoztató tábla elkészítése és 

elhelyezése 

Az arculati kézikönyv betartása mellett a 

beruházás helyszínére kihelyezésre kerül 1 db 

„B” típusú tábla, melyen a projekt adatai 

kerülnek feltüntetésre. A tábla a projekt zárása 

után a fenntartási időszakban is kint marad. 

64.390 Ft 

Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése 

A projekt megvalósítása során professzionális 

minőségű fotók készülnek a fejlesztés 

szakaszairól, a fotódokumentáció segítségével jól 

szemléltethető a fejlesztés előtti-utáni állapot. 

50.000 Ft 

Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 

A projektzárásról tájékoztató kerül kiküldésre, 

mely a sajtó és azon keresztül a széles 

közvélemény tájékoztatásául szolgál a projekt 

állásáról és fontosabb adatairól. 

Nincs 

költségvonzata 

A beruházás helyszínén D típusú 

tájékoztató tábla elkészítése és 

elhelyezése 

Az arculati kézikönyv betartása mellett a 

beruházás helyszínére kihelyezésre kerül 1 db 

„D” típusú tábla, melyen a projekt adatai 

kerülnek feltüntetésre. A tábla a projekt zárása 

után a fenntartási időszakban is kint marad. 

4.637 Ft 

Térképtér feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal 

A projekt megvalósítása során feltöltésre kerül a 

TÉRKÉPTÉR, melyen a projekt fontosabb adatai 

kerülnek rögzítésre és a fejlesztés során készített 

fotók kerülnek dokumentálásra. 

Nincs 

költségvonzata 

Mindösszesen bruttó költség 119.27 Ft 

 

 

1.7.1.6. Ingatlanvásárlás  

Csobánka Község Önkormányzata nem rendelkezett sem olyan épülettel, mely bölcsődévé 

átalakítható lenne, sem olyan telekkel, amelyen a jogszabályi előírásoknak megfelelő bölcsődei 

szolgáltatás alakítható ki. 

Az Önkormányzatnak lehetősége nyílt, hogy az óvodai ellátást nyújtó ingatlan mögötti 

közvetlen telkeket megvásárolhassa. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy 

mindenképpen megvásárlásra kerülnek a telkek, mert így lehetőség nyílik arra, hogy bölcsődét 

építhessünk, méghozzá egy frekventált, központi helyen. A pályázaton belül önerőként 1 

telekvásárlás került elszámolásra, amelynek költsége 16.950.000 Ft. 
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1.7.1.7. Terület-előkészítés 

A beruházás megkezdése előtt szükséges területrendezést végrehajtani, mert a telken belül 

szintkülönbségek találhatóak. A tereprendezést a beruházást végző szervezet fogja végezni. 

Ennek költsége beépül a kivitelezés kiadásai közé. 

 

1.7.1.8. Építés 

Önállóan támogatható infrastrukturális fejlesztés keretén belül egy két csoportszobás, összesen 

28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és 

terasszal. A településen nincs olyan funkcióját vesztett épület, mely gazdaságosan átalakítható 

lenne bölcsődének, így új építés mellett döntött Önkormányzatunk. Az étkeztetés 

melegítőkonyha és tápszer-konyharész kialakításával valósul meg, a dolgozóknak teakonyha 

áll majd rendelkezésre. A tervezés során az OTÉK, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az MSZ 

24210-1 szabványai is figyelembevételre kerülnek. Az épület műanyag nyílászárókkal kerül 

megtervezésre. 

 

Ezen a soron kerül elszámolásra az új építésű bölcsődei épület megépítése, valamint a 

játszóudvar kialakítása, a parkoló kialakítása.  

 

A tervezett bruttó költség 697.623.261 Ft. 

 

1.7.1.9. Eszközbeszerzés 

A bölcsődei berendezésekhez és felszerelésekhez szükséges eszközök beszerzése a jelen 

dokumentum mellékletét képző eszközlista alapján tervezett. A lista a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. 

(III.24.) EMMI rendelet előírásai alapján került összeállításra, a tervezett csoportlétszám 

figyelembe vételével. 

 

Az eszközök kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a gyermekek ellátásához szükséges 

eszközök és felszerelések biztonságosak, jó minőségűek, fertőtleníthetőek legyenek és az 

ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez, igazodjanak. Az adott eszközök, felszerelési 

tárgyak mennyisége úgy került meghatározásra, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek 

és felnőtt igényeit ki tudja elégíteni. 

 

Az eszközök kiválasztásakor az alábbi szempontok lettek figyelembe véve: 

a) Egészségügyi szempontok 

Az eszközök könnyen tisztíthatóak, fertőtleníthetőek legyenek, balesetet ne okozzanak (ne 

törjön könnyen, ne álljon sok kis alkatrészből, ne legyen könnyen szétszedhető). A csecsemő 

korú gyermekek játékai ne legyenek olyan kis méretűek, hogy orrba, fülbe, garatba 

kerülhessenek. 

 

b) Pedagógiai szempontok 

Minden tevékenységi formához legyenek megfelelő játékszerek, a játék színe, nagysága, 

formája keltse fel és tartsa életben a gyermek érdeklődését, több fajta tevékenységre lehessen 
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felhasználni, továbbá a játékválasztásnál szempont a nemek közötti egyenlőség elvének 

betartása. 

 

c) Kivitelezés 

Az eszközök legyenek igényes kivitelezésűek, illetve a fokozott használatra alkalmasak. 

A beszerezni kívánt eszközök listája jelen megalapozó dokumentum mellékletét képezi. 
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2. Kockázatok bemutatás 

Minden projekt megvalósítása bizonyos kockázatokkal jár. A megvalósítás során akadályok 

merülhetnek fel, melyek jelentős része elkerülhető, megoldható, amennyiben ezekre előre 

felkészültek, számítottak a projekt megvalósítói, és elkerülésükre megfelelő kockázatkezelési 

módszereket dolgozhatnak ki. 

 

Az alpontokban bemutatott táblázatokban 1-től 7-ig terjedő skálán jelöljük, hogy az egyes 

kockázatok bekövetkezésének mekkora a becsült valószínűsége (1 alacsony, 7 magas), illetve, 

a bekövetkezés esetén várható hatás mértékét (1 csekély, 7 jelentős). A kettő szorzata a 

kockázati indexet adja, mely minél magasabb, annál kockázatosabb az adott tényező a projekt 

megvalósítására nézve. 

 

2.1. Műszaki kockázatok 
 

Az előkészítési szakasz során a projekt egyes tevékenységeinek elvégzésére megfelelő 

szaktudású kollégák állnak rendelkezésre, illetve kerülnek bevonásra, így minden területen a 

magas szakmai hozzáértéssel és tapasztalattal az esetleges hibák, kockázatok bekövetkezési 

valószínűsége alacsony. 

A műszaki kockázatok tekintetében a kivitelezési határidők be nem tartása fontos kockázati 

tényező lehet, elkerülésüket olyan külső tényezők is befolyásolják, mint az időjárás. 

Bekövetkezési gyakoriságuk közepes, projektre gyakorolt hatásuk nagy. Ezen kockázat 

csökkentése érdekében a terezési és kivitelezési szerződésekbe, illetve a kiválasztási 

dokumentumokba megfelelő garanciák kerülnek beépítésre. 

 

Kockázat Becsült valószínűség Várható hatás Kockázati index 

Nem megfelelő 

tervezésből adódó hibák 

2 4 8 

Szakmai háttéranyag 

nem a megfelelő 

ütemben, határidőben 

készül el 

2 3 6 

Kivitelezési határidő 

csúszása 

3 6 18 

Gépek, berendezések 

hirtelen meghibásodása 

3 6 18 

 

 

2.2. Jogi kockázatok 
 

A gyakran változó jogi környezetben a vonatkozón előírások, jogszabályok változásának 

bekövetkezési valószínűsége közepes, projektre gyakorolt hatása maga, így ez tekinthető az 

egyik legnagyobb külső kockázati tényezőnek. Ezen kockázat a jogszabálytervezetek 

folyamatosan nyomon követésével csökkenthető, illetve megfelelő időben lereagálható. Az 

engedélyek beszerzése, a hatósági ügyintézés esetleges csúszása érintheti a pályázati ütemterv 

betarthatóságát, ez azonban a pályázatra nézve csupán csekély kockázati tényezőt jelent. 
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Kockázat Becsült valószínűség Várható hatás Kockázati index 

Jogszabályi környezet 

változása, szabványok 

változása 

3 5 15 

Jogi problémák 2 4 8 

Hatósági engedélyezési 

eljárások elhúzódása 

2 3 6 

Tulajdoni viszonyokban 

fellépő problémák 

2 3 6 

 

 

2.3. Társadalmi kockázatok 
 

Megfelelő kommunikációval a lakosság ellenállása, vagy éppen érdektelensége kezelhető, a 

tájékoztatások során az érintettek képet kapnak a beruházás fontosságáról, és a megvalósulás 

előnyeiről. Az esetleges kommunikációs hibák, tévedések azonnali kijavításával a kockázat 

mérsékelhető. Fontos, hogy a lakosság áltál érzékelt problémákról a megfelelő tájékoztatást 

adjunk, megelőzve a bizalmatlanságot, mely a válság kialakulásához vezethet. 

 

Kockázat Becsült 

valószínűség 

Várható hatás Kockázati 

index 

Lakossági ellenállás az építkezéssel járó 

kellemetlen körülmények miatt. 

4 1 4 

Lakossági érdektelenség a projekt iránt 1 4 4 

 

2.4. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok 
 

A pénzügyi, gazdasági kockázatok leginkább a projekt finanszírozási kockázataiból áll. A 

legnagyobb kockázatot a megvalósítás során az előre nem látható, többletmunkák, pótmunkák 

többletköltsége jelentheti, ezért a tervezési feladatok elvégzését széleskörű felmérés alapján 

kell elvégezni, így lehet ennek kockázatát mérsékelni. Ám még így is jelentős kockázatot jelent 

a projektre, előfordulási gyakorisága közepes. Bekövetkezési valószínűsége azonban nem túl 

nagy. A projekt során fokozott figyelmet kell fordítani minden kockázati tényezőre és gondos 

tervezést kialakítva elkerülhető a kockázatok bekövetkezése és egy későbbi válság kialakulása. 

 

Kockázat Becsült 

valószínűség 

Várható 

hatás 

Kockázati 

index 

Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya 2 5 10 

Projekt-előkészítés tervezett költségek túl vagy 

alulbecslése 

3 4 12 

Be nem tervezett feladatok forrásigénye 3 4 12 

 

 

2.5. Intézményi szempont 
 

A projekt működését veszélyeztető intézményi és szervezeti kockázatok projektre gyakorolt 

hatása alacsony, bekövetkezési valószínűsége alacsony értéken áll. 
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Kockázat Becsült 

valószínűség 

Várható 

hatás 

Kockázati 

index 

Konfliktushelyzet az érintettek között 3 4 12 

Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet 

működése 

1 4 4 

Támogatási szerződés szerinti feladatok csúszása, 

határidők betartása 

2 5 10 

Kulcs munkatársak, fontos vezetők hirtelen 

távoznak, tartósan megbetegednek 

3 4 12 
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3. Esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok 

3.1. Hozzáférhetőség és területi különbségek 
 

A KSH által készített „A gyermekek napközbeni ellátása 2018” című felmérése alapján, a 

bölcsődei ellátások országos lefedettségének és az intézmények kihasználtságának elmúlt évek 

során tapasztalt javulása és a jogszabály módosítása ellenére továbbra is fennállnak a területi 

egyenlőtlenségek az ellátáshoz való hozzáférés tekintetében, valamint a kisebb kapacitású 

intézménytípusok még mindig alacsony férőhelyszámmal kínáltak elhelyezési lehetősége. 

Ugyanakkor csökkent azon 3 éven aluli gyermekek száma, akiknek nem volt hozzáférhető 

napközbeni ellátás semmilyen formában a lakóhelyén. 

 

A bölcsődei szolgáltatások kihasználtsága 2018-ban országos szinten 94,50 % volt.  

A Szentendrei Járási körzetben sok településen működik bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, 

melyek majd 100 %-os kihasználtság mellett működnek. 

 

A projekt keretén belül létrehozandón bölcsődei szolgáltatás nagyban hozzájárul a településen 

élők számára a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférést. 

 

3.2. HH és HHH gyermekek 
 

A projekt megvalósítási területén, Csobánkán a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

0-3 éves gyermekek aránya az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

0-3 évesek 155 156 153 154 155 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak 

6 6 6 6 6 

3,87 % 3,85 % 3,92 % 3,9 % 3,87 % 

Hátrányos helyzetűek 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Halmozottan hátrányos helyzetűek 3 4 4 3 3 

1,94 % 2,56 % 2,61 % 1,95 % 1,94 % 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó 0-3 éves korcsoportos 

gyermekek száma és aránya láthatóan stagnált az elmúlt 5 évben. 

 

3.3. Horizontális szempontok 
Csobánka Község Önkormányzata jelen projekttel hozzájárul a bölcsődei ellátásban 

mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez. 

 

A projektgazda a projektre vonatkozóan környezetvédelmi, és esélyegyenlőségi jogszabályokat 

betartva, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítsa, 

során megszünteti. 

 

Esélyegyenlőségi szempontok 
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A projekt tervezésekor fontos szempont volt, a törvényi előírásokat is figyelembe véve, hogy 

az épület, a társadalmi igényeknek megfelelően, mindenki számára biztonságosan 

megközelíthető, elérhető legyen. A helyi esélyegyenlőségi tervvel teljes összhangban 

alakítottuk és mértük fel a bölcsőde megépítésével és kialakításával kapcsolatos feladatokat. A 

bölcsődei nevelésben az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának 

követelményei maradéktalanul érvényesülnének, továbbá a diszkrimináció és 

szegregációmentesség elvének megtartására törekszünk. A lakosság körében egyre több az 

olyan család, ahol kisgyermeket nevelnek. Számukra a családalapítás mellett fontos, hogy 

mielőbb visszatérhessenek a munkába, ezzel támogatva a családfenntartás költségeit. A 

bölcsőde a mindennapokban nagy figyelemmel fordul majd a hátrányos helyzetű családokból 

érkezett gyermekek felé, törekedve esélyegyenlőségük biztosítására. Új építés révén teljesülnek 

a komplex akadálymentesítés követelményei. 

Az épület megfelel akadálymentesség szempontjából az OTÉK előírásainak, illetve "Segédlet 

a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. dokumentumban 

foglaltaknak. Az első mérföldkő teljesítésekor keletkező tervdokumentáció akadálymentesítési 

tervfejezetet is fog tartalmazni, melyben bővebben kifejtésre kerül az esélyegyenlőségi 

szempontok érvényesülése a műszaki tartalomban. Akadálymentesítés szempontjából az 

alábbiak valósulnak meg többek között: taktilis burkolat, táblák, akadálymentes mosdó, 

indukciós hurok, rámpa és korlátja. 

A speciális nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését, integrált nevelését, gondozását 

Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével végezzük majd. A sérült gyermek integrált 

formában történő gondozása – nevelése az egészséges és sérült gyermekek együttélési előnyeire 

kell, hogy építkezzen. Az együttműködés során nemcsak arra fogunk törekedni, hogy a 

gyerekek a szükséges óraszámban megkapják a fejlesztést, hanem nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a gondozásba ágyazott fejlesztésnek is. A kisgyermeknevelő nap, mint nap a 

gyerekekkel van, jól ismeri őket, látja, mik azok a területek, ahol a legnagyobb az elmaradás és 

mik azok a tevékenységek, amit sok-sok gyakorlással pótolni lehet. 

 

Környezetvédelmi szempontok 

 

Csobánka Község Önkormányzata a támogatási kérelem összeállítása során külön figyelmet 

fordított a környezeti fenntarthatóságra. A környezet tudatos védelme és megóvása érdekében 

a projekt tervezésében és megvalósításában egyaránt érvényesítésre kerülnek a környezeti 

fenntarthatóság szempontjai. A projekt fejlesztés és megvalósítása során folyamatosan követve 

lesz, hogy a vízre, földre, levegőre és az élővilágra kifejtett hatás ne legyen káros. 

A projektnek előreláthatóan klímakockázata nem áll fenn. 

 

Fenntarthatóság 

Csobánka Község Önkormányzata a bölcsődei szolgáltatás létrehozásával önálló intézményt 

alakít ki. 

Az intézmény fenntartásához a forrás megteremtése az Önkormányzat feladata. Bevételi 

oldalon jelentkezik a mindenkori költségvetési törvény alapján jutatott normatív támogatás, 

illetve a bölcsődei ellátási díjak, és az étkezési térítési díjak, míg kiadási oldalon a személyi 

jellegű juttatások, a munkaadói járulékok, a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos dologi 

kiadások és az esetlegesen felmerülő beruházási, felújítási kiadások. 

Általánosan elmondható, hogy a kiadási oldalt nem fedezi a bevételi lehetőségek, ezért 

Csobánka Község Önkormányzata vállalja, hogy a hiányzó forrást a mindenkori költségvetési 

rendeletében biztosítja az intézmény számára. 
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3.4. Működtetési, pénzügyi, szakmai és szervezeti fenntarthatóság 
 

Csobánka Község Önkormányzata a bölcsődei szolgáltatás létrehozásával önálló intézményt 

alakít ki. 

Az intézmény fenntartásához a forrás megteremtése az Önkormányzat feladata. Bevételi 

oldalon jelentkezik a mindenkori költségvetési törvény alapján jutatott normatív támogatás, 

illetve a bölcsődei ellátási díjak, és az étkezési térítési díjak, míg kiadási oldalon a személyi 

jellegű juttatások, a munkaadói járulékok, a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos dologi 

kiadások és az esetlegesen felmerülő beruházási, felújítási kiadások. 

Általánosan elmondható, hogy a kiadási oldalt nem fedezi a bevételi lehetőségek, ezért 

Csobánka Község Önkormányzata vállalja, hogy a hiányzó forrást a mindenkori költségvetési 

rendeletében biztosítja az intézmény számára. 

 

Személyi jellegű költségek 

A központi költségvetés, a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

Kormányrendelet, továbbá egyéb, a keresetet meghatározó jogszabályok alapján elismert 

állagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, a 

foglalkoztatott kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra 

tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 

 

A szakmai feladatok ellátáshoz 1 fő intézményvezető, csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő és 

1 fő bölcsődei dajka kerül alkalmazásra a jogszabályban előírt képesítési követelmények 

szerint. 

Fentiek alapján az új intézményben összesen 7 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. 

 

Dologi jellegű kiadások 

A személyi jellegű költségeken felül a központi költségvetés szintén támogatást biztosít a 

települési önkormányzatoknak az általa biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben 

felmerülő egyéb kiadásokhoz.  

Az üzemeltetési kiadás összege nem haladhatja meg a bölcsődei feladatellátás teljes éves 

kiadásainak a gondozási díjakból származó bevétellel és a bértámogatással csökkentett 

összegét. Ezen támogatási összeg meghatározása az önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

történik. 

 

A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

Az új bölcsőde önálló intézményként fog működni, ám a gazdálkodási feladatait megállapodás 

útján a Csobánkai Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. Ez azt jelenti, hogy önálló költségvetéssel 

fog rendelkezni, mely felett az intézményvezető a költségvetési rendelet és Csobánka Község 

Önkormányzatának szabályozása alapján rendelkezhet, ám a könyvvezetési, számviteli 

feladatait a Csobánkai Polgármesteri Hivatal látja majd el. 

 

Szakmai és szervezeti fenntarthatóság 

Csobánka Község területén a már bemutatott demográfiai adatok alapján kb 155 fő a 0-3 évesek 

száma. Az előzetes felmérések alapján a bölcsődei szolgáltatást igénybevevők köre széles, ami 

azt jelenti, hogy a férőhelyek folyamatosan betöltésre kerülnek. 

A bölcsőde önálló intézményként fog működni a rá vonatkozó Szervezeti és Működési 

Szabályzat, valamint a részletes szakmai programja alapján. 
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A bölcsőde létrehozásával 7 új munkahelyet teremtünk, melyet a folyamatos férőhely betöltés 

miatt fenn is fogunk tudni tartani, nemcsak a kötelező fenntartási időszak végéig, hanem még 

tovább. 

Az intézmény önállóságából adódóan saját intézményvezetővel fog rendelkezni, aki 

koordinálja, irányítja a hozzá tartozó munkavállalók szakmai munkáját, valamint az intézmény 

működését. 

 

3.5. Tervezett beruházás eredménye 
A tervezett beruházás eredményeként Csobánka Község Önkormányzata létrehoz egy 28 

férőhelyes, új bölcsődei intézményt, ahol 7 új munkahely teremtése is megvalósul. 

A bölcsőde megépítésével az Önkormányzat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a helyben lakók 

életét megkönnyítse azáltal, hogy gyermekeiket nem valamely környező település 

bölcsődéjébe, vagy magánbölcsődéjébe kelljen járatni (mert a településen nem állt 

rendelkezésre eddig bölcsődei ellátás), ami naponta minimum fél óra ingázást jelent számukra.  
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4. Terült-specifikus értékelési szempontok bemutatása 

4.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó 
indikátoraihoz 

 

A megvalósítandó beruházás maximálisan illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program 

célkitűzéseihez:  

- Illeszkedik az Önkormányzati szolgáltatások javítása [TF4.b] programcsomaghoz, 

mivel a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a településen megépülhetne az első bölcsőde. 

A projekt eredményeként olyan szolgáltatás valósulna meg, ami a településen élő kisgyermek-

létszám miatt kötelező, de eddig nem volt még lehetősége az önkormányzatnak ezt 

megvalósítani. A projekt megvalósulása során a korszerű, új épület, az új esztétikus és 

biztonságos eszközök beszerzése mind hozzájárulnának a nevelő-oktató munka színvonalának 

emeléséhez, a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A projekt megvalósítása hozzájárul a 

bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javításához. 

- Illeszkedik az Oktatási alapintézmények (bölcsőde, óvoda, családi napközi, általános 

iskola) fejlesztése [TM2.a] programcsomaghoz. Javul a pest megyei gyermekek magas 

minőségű a kor követelményeinek megfelelő oktatási-nevelési feltételekhez, infrastruktúrához 

való hozzáférése, ezzel családjaik életkörülményei és a munkavállalás, munkába állás feltételei 

is jobbak lesznek, vagyis a fejlesztések közvetve a gazdaság erősödéséhez is hozzájárulnak. 

Megtörténik a bölcsődei kapacitáshiány felszámolása új intézmény építésével, mely új 

eszközökkel, fejlesztő játékokkal várja a kisgyermekeket, és segíti a nevelőmunka magas 

színvonalú megvalósítását. 

- Illeszkedik a Családbarát Pest megye [TM5.a] projektcsomaghoz hiszen a beruházás 

hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a 

foglalkoztatás növeléséhez.  A projekt célja a pályázati felhívással összhangban a bölcsődei 

ellátáshoz való hozzáférés javítása. A tervezett fejlesztés hozzájárul a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatásához, így a foglalkoztatás javításához, valamint az életminőség 

javításán keresztül a családok segítéséhez. A komplex akadálymentesítés elvégzésével a 

fogyatékkal élő esélyegyenlőségi célcsoport helyzete javul. A projekt eredményeképpen a 

bölcsődei ellátás az esélyegyenlőség jegyében minden rászoruló gyermek számára hozzáférhető 

lesz, ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők, családok munkavállalásának 

támogatásához. A fejlesztés hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, kiemelten a 

szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára nyújt segítséget. A leendő 

intézmény befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat, vállalja beilleszkedési, magatartási 

nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált/integrációs nevelését. 

 

 

4.2. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 
 

A bölcsőde a 2014 Csobánka, Fő út 11. szám alatti óvoda mögötti telken helyezkedne el, 

jelenlegi állapot szerint a belterület 623/1 és 623/2 helyrajzi számon, fizikailag is közel az 

óvodai ellátáshoz. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan 100%-ban önkormányzati 

tulajdonba került 2021. február 15. napján. A fejlesztéssel érintett területen jelenleg 
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folyamatban van a tulajdonjog földhivatali bejegyzése (széljegyként már szerepel Csobánka 

Község Önkormányzata), ezt követően kerül sor a telekalakításra, ennek következményeként a 

terület helyrajzi száma a későbbiekben technikai okok miatt meg fog változni. A pályázathoz a 

jelenlegi állapotot tükröző 623/1 és 623/2 hrsz tulajdoni lapját tudjuk megküldeni, amíg a 

földhivatalnál a változások átvezetése folyamatban van. 

A bölcsőde építés engedélyköteles beruházásként valósul meg. A tervezés folyamata már 

megkezdődött, a tervező kiválasztásával, és egy mentor tervező bevonásával, aki a településen 

él és ezáltal magáénak érzi a projektet. Az engedélyes tervek az első mérföldkő határidőjéig 

(2021.09.30.) fognak rendelkezésre állni.  

Önkormányzatunk megkereste a Magyar Bölcsődék Egyesületét, melyben kértük a módszertani 

szakértő bevonását, hogy projektünk a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a kor 

követelményeinek megfelelően valósulhasson meg. Az együttműködési megállapodás 

megkötése megtörtént, a kijelölt szakértő a rendelkezésre álló dokumentumok alapján már 

megadta véleményét a tervezett beruházással kapcsolatosan. 

A beruházási költségek becslését a projekt előkészítése során egy mentor tervező bevonásával, 

részletes tervezői költségbecslés alapján végeztük el, a műszaki leírás alapján.  

A beszerzendő eszközök költségvetését a 6/2016. (III.24.) EMMI rendeletben előírt kötelező 

lista alapján készítettük el a forgalmazó cég katalógusa segítségével. 

A projekt előkészítési, illetve megvalósítási szakaszában felmerülő szolgáltatások költségeit a 

piaci áraknak megfelelően, a pályázati előírás által meghatározott belső korlátok betartásával 

kerültek megadásra. 

A projekt előkészítése során a Csobánkai Polgármesteri Hivatal ügyintézői kerültek bevonásra, 

a pályázati felület kezelésével ők kerültek megbízásra. A projektmenedzsmenti feladatokat 

szintén ők fogják ellátni. 

 

4.3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
 

Csobánka Község területén nincs működő bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézmény, ezért a 

település kapacitáshiányos. 

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül a 0-3 éves korosztály számának alakulása 2016-2020 

év vonatkozásában (tárgyévi adat még nem áll rendelkezésünkre): 

  

Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

0-3 évesek 155 156 153 154 155 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak 

6 6 6 6 6 

3,87 % 3,85 % 3,92 % 3,9 % 3,87 % 

Hátrányos helyzetűek 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Halmozottan hátrányos helyzetűek 3 4 4 3 3 

1,94 % 2,56 % 2,61 % 1,95 % 1,94 % 

 

Fenti táblázatból látható, hogy a település méretéhez képest milyen nagymértékű a 0-3 éves 

korosztály, ami mindenképpen igényli a bölcsődei ellátás beindítását. 
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4.4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
 

A beruházás eredményeként létrejövő bölcsőde üzemeltetése érdekében az Önkormányzat 7 

új munkahely teremtését tervezi az alábbiak szerint: 

- 1 fő intézmény vezető 

- csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő, összesen 4 fő, 

- csoportonként 1 fő bölcsődei dajka, összesen 2 fő. 

 

 

4.5. Hozzájárulás komplexebb programok megvalósításához 
 

Csobánka Község Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a településen megfelelő szintű 

környezet megteremtését mind a köznevelési, mind a gyermekjóléti intézmények működtetése 

során.  

Jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg már egyeztetés alatt áll a bölcsőde területe melletti 

telken lévő Borostyán Természetvédő Óvoda bővítési projektje, mely keretén belül az óvoda 

egy csoportszobával és egy tornaszobával bővülne.  A tervezési folyamat után hazai vagy uniós 

forrásra szeretnénk igényt benyújtani a megvalósításhoz, melyhez, ha szükséges még önrészt is 

biztosítana a Képviselő-testület. 

Ezen kívül az önkormányzat tulajdonában álló, ám a Váci Tankerület üzemeltetésében lévő 

Általános Iskolában működő melegítő konyha tetőszerkezetének felújítását tervezi az 

Önkormányzat 2021-ben, melyhez már az árajánlatok be is érkeztek és a munkálatok várhatóan 

nyár elejére el is készülnek. 

Mind az óvoda, mind az Általános iskola fontos része a településnek, hiszen a gyermekek 

számára nincs fontosabb, minthogy biztonságos, megfelelő környezetben tanulhassanak, 

játszhassanak, fejlődhessenek. 
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