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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetısége nyílik pályázat benyújtására a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő
(DDOP-3.1.3/D-11) pályázati konstrukcióhoz.
A pályázati konstrukció célja, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások feltételei javuljanak; új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új
férıhelyek kialakításával és már mőködı ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
A DDOP-3.1.3/D-11 komponens célja kettıs:
- a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások körébıl a
gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsıdék infrastrukturális feltételeinek
javítása, a bölcsıdei szolgáltatások fejlesztése, és új férıhelyek létesítése, valamint
- a Gyermekvédelmi törvény 43.§ által szabályozott családi napközik fejlesztése, új
szolgáltatások indítása.
Bölcsıdék és családi napközik fejlesztését célzó pályázatok esetén kizárólag a
kapacitásbıvülést eredményezı fejlesztések támogathatók.
Önállóan már mőködı családi napközi fejlesztése esetén feltétel további legalább egy új
családi napközi létrehozása.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós, standard, nyílt kiválasztási eljárás keretében
kerülnek kiválasztásra. A pályázatok benyújtása 2011. november 14-tıl folyamatosan
lehetséges a kiírás felfüggesztéséig. Családi napközi esetén a maximálisan igényelhetı
támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:
Családi napközinként legfeljebb 5 millió Forint támogatás
igényelhetı, az alábbi arányok megtartása mellett:
Infrastrukturális fejlesztés
Max. 3,5 millió Ft
eszközbeszerzés
Max. 1,5 millió Ft

A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 95%-a. A támogatás formája: vissza
nem térítendı támogatás.
A projekt indokoltsága:

A Szekszárd város északi részén élı és a Medina község lakóinak óvodai és bölcsıdei
ellátással kapcsolatos igényeinek kielégítését három épületben végezzük. Az intézmény
fenntartója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Medina Község
Önkormányzata. A települések 26 km távolságra helyezkednek el egymástól, a két szekszárdi
épület lakótelepi panelbıl készült, míg a medinai többször felújított családi házból átalakított
épület. Jelenleg nyolc óvodai csoportban, egy bölcsıdei és egy családi napközis csoportban
biztosítjuk a 2-7 éves gyermekek részére a napközi otthonos ellátást. A medinai óvoda

jelenlegi létszáma 29 fı, 2010. szeptembertıl a családi napköziben 7 kisgyermeket fogadunk.
A szekszárdi Kadarka és Mérey utcai épületekben jelenleg összesen 203 óvodáskorú és 14
bölcsıdés kisgyermek jár. A 2011. áprilisi beíratás alkalmával 109 család kereste meg
intézményünket felvétel iránti kérelemmel. A szabad férıhelyek száma az óvodai
csoportokban 38, a bölcsıdés csoportban 0 fı volt. A férıhely kihasználtság a 2011.
szeptember 30. állapot szerint 120%. A Kadarka utcai épületben tervezett családi napközi
létrehozását motiváló szempontok az alábbiak:
– Az északi városrészben mutatkozó bölcsıdei és óvodai jelentkezések magas száma,
melyet a szabad férıhelyek hiányából adódóan csak korlátozott mértékben tudunk
kielégíteni. A benyújtott kérelmek, valamint a születések száma alapján a családi napközi
üzemeltetése a következı három évben folyamatosan biztosítható.
– Az óvodai csoportokban megjelenı halmozottan hátrányos helyzető, veszélyeztetett,
részképesség problémával és beilleszkedési, magatartási zavarral küzdı, sajátos nevelési
igényő gyermekek arányának növekedése. A csoportok túlzsúfoltsága miatt nehezen,
vagy egyáltalán nem valósítható meg, hogy a törvényi elıírások alapján ezeket a
gyermekeket kettı, ill. három fıként vegyük figyelembe.
– A munkanélküliség, az egzisztenciális hátrányok, a szegénység csökkentésére való
törekvés (munkanélküliek foglalkoztatása, munkahelyteremtés, szülık munkába állásának
segítése).
– A 2-7 éves gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos alapszolgáltatás
költségtakarékosabb megoldása a szülıi hozzájárulás mértékének növelésével, a
közfoglalkoztatottak bérének pályázati úton való biztosításával.
– Szakmai innováció, a továbbfejlıdés lehetısége a nevelıközösség számára, az intézmény
egészségnevelı, szemléletformáló tevékenységének hatékonyabb megvalósítása.

Projektjavaslat:
Családi napközi ellátás létrehozása a 2. számú Óvoda épületében a konstrukció nyújtotta
lehetıségek keretein belül.
Mőszaki megvalósítás:
A megvalósítás helyszíne a 2. számú Óvoda Kadarka utca 110. sz. alatti intézménye. A
családi napközi foglalkoztató helyiségét, valamint a hozzá csatlakozó öltözıt és vizesblokkot
a meglévı ayres terápiás 46 m2-es fejlesztı szobában tervezzük kialakítani, a helyiség
leválasztásával. Az átépítés során egy 30,4 m2-es foglalkoztató csoportszoba valamint egy 15
m2-es szociális blokk elhelyezésére van lehetıség. Ezek kialakításának tervezett költsége
bruttó 3.100.000 Ft. A pályázati feltételeknek való megfelelés miatt akadálymentes bejárat és
rámpa megvalósítása kötelezı. A rámpa építésének tervezett költsége 400.000 Ft. Az új
családi napközi eszközökkel történı felszerelésének költsége 1.500.000 Ft. A bejárati ajtók
cseréjét, akadálymentes bejárat létesítését a 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben kiírt elnyert
pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. Az ayres terápiás fejlesztések pedig szintén a fenti
pályázati konstrukció során megvalósuló új tornaszobában megoldhatók.

Fentiek alapján a tervezett projektköltségek a következık:
Mőszaki tartalom
Csoportszoba és vizesblokk
kialakításának építési munkái
Akadálymentes rámpa építése
Eszközök beszerzése
Nyílvánosság
Összesen

Tervezett költség
3 100 000
400 000
1 460 000
40 000
5 000 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének a fent részletezett DDOP3.1.3/D-11 pályázat vonatkozásában biztosítania kellene az önerıt, ami a rendelkezésünkre
álló információk birtokában 250.000 Ft-ot jelent a családi napközi tekintetében.
A pályázat benyújtásához a Közgyőlésnek döntenie kell a pályázaton való részvétel
támogatásáról.
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2011. október 25.
Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése pályázatot nyújt be a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” címő DDOP-3.1.3/D-11 pályázatra családi napközi létesítésére a 2. számú
Óvodában.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk elıkészítésére.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a projekt önerejének
összegét az elıterjesztésben foglalt mértékig jóváhagyja, és biztosítja a 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot a pályázat mőszaki tartalmának elfogadására és a végleges benyújtásának
jóváhagyására.

Határidı: 2011. november 30.
Felelıs:

1-es pont tekintetében Horváth István polgármester
2-es pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
3-as pont tekintetében Horváth István polgármester, Kıvári László GPB elnök

