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Új Magyarország Fejlesztési Terv Része

Bölcsó́de Fejlesztés  
Monor Városában

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alap-
ellátások infrastrukturális fejlesztése” címû,
KMOP-4.5.2-09-2009-0012 azonosítószámmal 
nyil ván tartott pályázat alapján

Monor Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Virág utca 
33. szám alatti ingatlanon álló Bölcsõde rekonstrukció és bõvítés 
megvalósítására a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjólé-
ti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívás 
Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2009-4.5.2 -09 
kódszámú programban. Ezzel a városfejlesztési program egy 
jelentõs eleme kerül megvalósításra.

Álatalános adatok: 

•  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.

•  Pályázati Közremûködõ Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 
Közép-magyarországi Területi Iroda (Budapest)

•  Támogatás megítélésének dátuma: 2010. 03. 24.
•  Elnyert támogatás összege: 80.000.000,- Ft
•  Projekt teljes költsége: 142.076.000,- Ft
•  Tervezõ: ART VITAL Tervezõ, Építõ és Kereskedelmi Kft.
•  Mûszaki ellenõr: Antalterv Kft  
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•  Kivitelezõ: Horváth Építõmester Kft
•  Tervezett befejezés: 2011. 05. 10.
•  Az intézmény alapfeladata, alaptevékenysége: szociális ellátás elhelyezés 

nélkül, szociális étkeztetés (Kisgyermekek nappali ellátása, Étkeztetés).
•  Mûködési területe: Monor és vonzáskörzete.
•  Meglévõ férõhely: 60 fõ
•  Új férõhely: 15 fõ
•  Dolgozói létszám: 26 fõ
•  Új munkahely-teremtés: 5 fõ
•  Telek alapterülete: 2727 m2

•  Meglévõ épület bruttó alapterülete: 386,86 m2

•  Tervezett bõvítmény bruttó alapterülete: 393,06 m2

•  Tervezett épület bruttó alapterülete összesen: 779,92 m2

A Bölcsó́de-fejlesztési törekvés megalapozottsága: 

 A Bölcsõde egy körülbelül bruttó 390 m2 alapterületû magas-tetõs kialakítású, 
részben alápincézett épület. Helyiségei alulméretezettek, jelenlegi állapotukban 
nem felelnek meg az elõírásoknak, minden tekintetben elavult állapotban van-
nak. A meglévõ épületben jelenleg 6 db gyermekszoba található, melyek nem 
rendelkeznek közvetlen terasz kapcsolattal, alapterületük nem éri el a meglévõ 
gyermekszámra elõírások szerint biztosítandó minimumot. Az épület dél-nyugati 
oldalán találhatóak a konyha helyiségei, melyek jelenlegi állapotukban szintén 
nem felelnek meg az ÁNTSZ szerint felállított követelményeknek. A kisegítõ hely-
ségek nem kapcsolódnak közvetlenül a konyhához, csak konyhaablakon lehet 
az ételt a csoportszobákba bejuttatni. A csoportszobákat 2 fürdõ látja el, azaz 2 
szobának van csak közvetlen kapcsolata. Az átadó öltözõhöz közvetlen kapcsolat 
nincs. Nincs babakocsi tároló, nincs szülõi fogadó. Nincs megfelelõ mennyiségû 
raktár, az irodák nagyon kicsik, nincsenek megfelelõ szociális blokkok. A helyisé-
gek alulméretezettek és minden tekintetben elavultak. Az épület állagát vizsgálva 
megállapítható, hogy a belsõ nyílászárók, burkolatok, vizesblokkok és szociális 
helyiségek is elhasználódtak, rekonstrukcióra szorulnak.
Az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított, a belsõ helyiségek kiala-
kítása sem teszi lehetõvé az akadálymentes használatot. 

Az épület jelenleg meglehetõsen elöregedett és egészségtelen környezetet biztosít 
az ellátottak számára. Az épület felújítása és bõvítése elengedhetetlen. Ahhoz, 
hogy az intézmény európai színvonalon láthassa el feladatait, megfelelõen felújí-
tott, korszerû kiszolgáló helyiségekkel ellátott épületre, esztétikus környezetre és 
kulturált körülmények biztosítására van szükség.

Monor városban és térségében az országos tendenciákkal ellentétben a népesség 
folyamatos növekedést mutat. 1990 óta a város népessége közel 4000 fõvel gya-
rapodott. Az állandó lakónépesség több mint 23 százaléka gyermek, illetve fiatal-
korú. A népességnövekedés részben a kismértékû születési többlet részben a pozitív 
vándorlási egyenlegbõl adódik. 
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A gyermekes családok helyzetét tekintve fontos, hogy az egyszülõs 
családok aránya megközelíti az egynegyedet. Ebbõl az adatból 
arra lehet következtetni, hogy a város fiatalkorú népességének 
viszonylag nagy hányada kerül a veszélyeztetettek közé. Az egyéb 
veszélyeztetettségi tényezõk mellett az egyszülõs családok sze-
génységi kockázata is többszöröse a kétszülõs családokénak. 
Az alacsony iskolai végzettségûek és a foglalkoztatott nélkü-
li háztartások, valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezõk magas aránya jelzi, hogy a város fejlesztési prog-
ramjainak mindenképpen számolni kell a lakosság szociális 
felzárkóztatásának szükségességével, a szegregált helyzetek ol-
dásának, valamint a szociális izoláció további terjedésének meg-
akadályozásával. Ez a tény érzékletesen támasztja alá a fejleszté-
si törekvések megalapozottságát, ugyanakkor arra az elkeserítõ 
jelenségre is felhívja a figyelmet, mely a szociális ellátás potenci-
ális alanyainak életminõség-romlását, önfenntartási és önellátási 
képességeik, és lehetõségeik elégtelen voltának sürgetõ megol-
dási igényét prognosztizálja.
A Bölcsõde felújítása és kapacitásbõvítése jelentõsen hozzájá-
rul, hogy a város és vonzáskörzetében élõ hátrányos helyzetû, 
halmozottan hátrányos helyzetû, rászoruló családok, gyermeket 
egyedül nevelõ szülõk gyermekei a szolgáltatás körülményeinek 
javulásával és kibõvítésével magasabb színvonalú szociális ellá-
tásban részesüljenek.

A Bölcsó́de-fejlesztési projekt leírása: 

Monor Város a vonatkozó törvényekben meghatározott feladatait 
a település adottságai, a lakosok igényeinek valamint szükséglete-
inek figyelembevételével, az anyagi és humán erõforrások legop-
timálisabb felhasználásával kívánja ellátni, amelynek elõfeltétele 
egy korszerû, gazdaságosan üzemeltethetõ intézmény. A Projekt 
keretében történõ felújítással, olyan színvonalú szociális ellátás 
hozható létre, amely a város szociális szolgáltatástervezési kon-
cepciójában - a szociális ellátások a szociális szolgáltatások te-
rületén - megfogalmazott célkitûzéseit otthonos környezetben, 
magas szakmai szolgáltatással valósíthatja meg.

Cél a szolgáltatások mûködõképességének megõrzése, - Jogsza-
bályi feltételrendszer teljesítése és fenntartása, megfelelõ egészsé-
ges intézmény létrehozása, a bölcsõde létbizonytalanságának meg-
szüntetése, valamint, hogy a felújított/bõvített és akadálymentesített 
intézmény mûködése egy 21. sz-i követelményeknek megfelelõ in-
tegrált bölcsödét alkosson. A meglévõ 60 férõhely 15 fõvel (25%-
os növekedés!) megemelkedjen és a családos édesanyák, a szülõk 
munkaerõ-piaci (re)integrációja lehetõvé váljon. 
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Ennek megfelelõen a projekt célcsoportja: 
•  a 20 hetesnél idõsebb, de 3 évesnél fiatalabb, illetve óvodaérettség hiá-

nya esetén 4 évesnél fiatalabb családban nevelkedõ gyermekek;
•  A bölcsõdés korú gyermeket nevelõ, munkaerõpiacra visszatérni szándé-

kozó nõk;
•  A bölcsõdés korú gyermeket nevelõ, különösen a társadalmi és szociális hát-

rányok által kiemelten érintett, köztük roma, családok.

A projekt eredménye és hatása: 
A bölcsõde napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli gyerekek részére, azok gon-
dozása, nevelése, harmonikus testi - szellemi fejlõdésük segítése az életkori és 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
A bölcsõde saját konyhával rendelkezik, így lehetõség van arra, hogy a különbözõ 
anyagcserezavarban szenvedõ gyermekek speciális élelmezésben részesüljenek. 
A szükséges eszközöket az ép bölcsõdei csoport mozgás és játék fejlettségi szintje 
határozza meg. A sérült gyermekek számára ezen felül a sérülésnek megfelelõ 
fejlesztõ eszközök, játékok biztosítottak.
A sérült gyermekek gondozása lehetõvé teszi, hogy minél fiatalabb életkortól 
kezdve fejlesztõ programmal segítsék a gyermek optimális személyiség fejlõdését, 
biztosítsák a szülõkkel való együttmûködést.
A korszerû feltételek megteremtésével, és a megfelelõ szakmai gondoskodás mel-
lett még inkább biztosítható a családi gondoskodás, a szociális helyzet javítása.
A projekt keretében teljes akadálymentesítés valósul meg: mozgáskorlátozot-
tak számára kialakított közlekedõk, ajtók, WC-mosdó, megfelelõ magasságú 
villanykapcsolók, rámpák, akadálymentes küszöb, speciális padlóburkolatok/
jelzõrendszerek, tájékozódását segítõ falfestés, táblás jelzõrendszer a parkolók, 
bejáratok, vizesblokkok jó láthatósága végett.

A projekt befejezésével 5 új munkahely létesül, mely hozzájárul a munkanélküli-
ség arányának csökkentéséhez.

A fejlesztésnek köszönhetõen várhatóan csökken az elvándorlás mértéke, a ru-
galmas nyitvatartási idõ pedig lehetõséget nyújt a hagyományos munkarendtõl 
eltérõ munkaidõben történõ munkavállalásra, részmunkaidõs foglalkoztatás-
ban, távmunkában, képzéseken, vagy átképzéseken való részvételre. Ez csök-
kenti a társadalmi kirekesztõdést, a munkaerõ-piaci elhelyezkedést, és hozzá-
járul az esélyegyenlõség megteremtéséhez is. A kapacitásnövelés támogatja 
az etnikai kisebbségi csoportok intézményes szocializációját, a szolgáltatáshoz 
való hozzájutásuk esélyét, a speciális fejlesztõ eszközök és körülmények rendel-
kezésre állása pedig segíti a fogyatékkal élõ gyermekek integrációját. Fontos 
a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, a korai tanulás, a szegregáció 
megszüntetése.
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Az új/megújult épület bemutatása: 

A meglévõ héjazat cseréje, a homlokzati nyílászárók cseréje, a 
külsõ falak talajnedvesség elleni szigetelése, valamint a hom-
lokzat hõszigetelése, homlokzati felületképzése a közelmúltban 
megtörtént. Ezen munkálatok elengedhetetlenek voltak az épü-
let állagmegóvása szempontjából, de az elõbbiekben részlete-
zett problémákat nem oldhatta meg. Mindenképp folytatni kell 
a Bölcsõde rekonstrukcióját és ehhez tartozóan a bõvítést, mert 
jelenlegi állapotában nem üzemelhet tartósan.

A tervezést alapvetõen meghatározta az a költségtakarékos-
sági szempontokra alapuló igény, miszerint a meglévõ épület 
minimális átalakításával, teljes rekonstrukciójával és meghatá-
rozott mértékû, új építésû bõvítmény építésével kíséreljük meg 
az intézmény mûködésében kialakult állapotot normalizálni, a 
mûködtetést rendezettebbé tenni. 
Emellett célunk volt a hosszú távon értékálló, mûszakilag végig-
gondolt és technikailag magas színvonalon elkészített létesítmény 
létrehozása.  A tervezés folyamán szoros munkaközi egyeztetése-
ket folytatottak az Önkormányzat, a tervezõk, a bölcsõde vezetõi, 
és az illetékes ÁNTSZ képviselõi. Tervünk annak figyelembevé-
telével készült, hogy a településen a bölcsõdés korú gyermekek 
létszámához viszonyítva kielégítõbb, korszerûbb állapotok alakul-
janak ki, a követelményeknek és elõírásoknak megfelelõ épület 
születhessen.
Az új bölcsõde épületét úgy terveztük, hogy azt mozgássérült 
szülõk is meg tudják közelíteni. Az akadálymentesség követelmé-
nyét ennek megfelelõen elégítettük ki.

Pinceszint
A pinceszinten egy kis alapterületû helyiség található, mely tá-
rolási funkciót tölt be. A rendszeresen magas talajvíz állandó 
problémát okoz, ezért a pinceszint feltöltéssel való megszünte-
tését, illetve az egyéb épületrészek víztõl való védelmére irányuló 
mûszaki megoldások alkalmazását irányoztuk elõ.

Földszint
A meglévõ épületrészben a funkciók a konyha kivételével vál-
tozatlanok maradnak. A konyha átalakításra kerül oly módon, 
hogy egy meglévõ gyermekszobát megszüntetünk, ennek terhére 
bõvül a konyha területe. Az átalakítást követõen konyha - fekete 
mosogató - tálaló helyiség, fehér mosogató, tejkonyha, szárazáru 
és hûtõkamra raktár, hús elõkészítõ és hulladéktároló kerül kiala-
kításra, mely helyiségeket a meglévõ lépcsõtér felõl, és a belsõ 
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közlekedõfolyosóról is meg lehet közelíteni. A bõvítmény konyhához közel esõ épü-
letrészében kapott helyett az élelmezésvezetõi iroda és a zöldség gyümölcs raktár 
helyisége, mely helyiségek fedett terasszal kapcsolódnak az összekötõ folyosóhoz, 
s így közvetett módon a konyhához. A meglévõ épületrészt egy közlekedõfolyosó 
kapcsolja össze az bõvítménnyel, mely összeköttetést biztosít az épületrészek kö-
zött, átjárhatóságot az utcai bejárattól a belsõ udvarig. Innen nyílik a mosókony-
ha helyisége, melyhez kazán helyiség kapcsolódik.
A tervezett épületrészben 1,5 gondozási egység került kialakításra. A gondozási 
egység bejáratán keresztül elõtérbe jutunk, innen gyermekkocsi tároló és szülõi-
mozgáskorlátozott mosdó - WC nyílik. Az elõtérbõl a gyermek átadó-öltözõbe 
jutunk, melybõl a 6. gyermekszoba nyílik. A 6. gyermekszoba a fürösztõ – bilizõ 
- gyermekmosdó helyiséggel közvetlen kapcsolatban áll, csakúgy, mint a 7. gyer-
mekszoba és a 8. gyermekszoba. A gyermek átadó - öltözõbõl közlekedõkön 
keresztül szintén
megközelíthetõ a 7.-8. gyermekszoba. A belsõ közlekedõfolyosóról nyílik a dol-
gozói étkezõ, dolgozói szociális blokk, az orvosi szoba, az elkülönítõ, pedagógus 
mosdó és WC és a takarítószer tároló.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu


