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Előzetes hatástanulmány 
Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához 

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az 
elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet 
megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a 
projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról, másrészről - a megalapozott 
döntéshozatal érdekében - információt hordoz az értékelők számára a projektötlet 
szakmai értékeléséhez. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a 
pályázóknak lehetőségünk van a projektötletük részletes átgondolására, a kockázatok 
elemzésére, ezáltal biztosítható a kiválasztott projektek megalapozottsága és 
megvalósíthatósága. 

I. Pályázat bemutatása 

Az új önkormányzati bölcsődék és minibölcsődék létesítésére, valamint a meglévő 
férőhelyek bővítésére 4,5 milliárd forintos kerettel jelent meg pályázati felhívás. 

A kormány politikájának egyik legfontosabb eleme, hogy minél nagyobb 
mértékben járuljon hozzá a családok élethelyzetének javításához, a 
gyermekvállaláshoz és a gyermeknevelés költségeihez. 

felhívásra a pályamunkákat 2019. március 18-ig lehet benyújtani az államkincstárhoz. A 
2018. november 30-ig beérkező dokumentációk elbírálása év végéig megtörténik, így jövő 
év januárjában a fejlesztéseket el lehet kezdeni. 
Pályázók köre: Települési önkormányzatok ( a pályázó, olyan önkormányzat lehet, 
melynek meglevő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó 
bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg, egyéb más 
célra használt ingatlan, vagy újépítési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a 
pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – 
tulajdonában van. 
A pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára: 
o új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben, vagy korábban 

bölcsődei célra működtetett épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót 
betöltő épület átalakításával, felújításával); 

o már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával, 
bővítésével további férőhelyek kialakítására. 

A rendelkezésre álló forrás: 4 500 000 000 Ft 
Támogatható tevékenységek 
1. Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása, valamint meglévő bölcsődei, mini 

bölcsődei férőhelyek további bővítése 
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás 
Támogatás mértéke: 

http://palyazatok.org/category/2019/
http://palyazatok.org/category/2019/marcius/
http://palyazatok.org/category/2018/
http://palyazatok.org/


o bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára 
használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, 
férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 100 000 millió Ft, de férőhelyenként 
legfeljebb bruttó 4 millió Ft. 

o új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiválasztással vagy meglévő épület 
bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft. 

Mini bölcsődék esetében: 
o bölcsődeként működtetett épület újranyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei 

ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú 
ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 50 millió Ft, de 
férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft. 

o új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő 
épület bővítése esetén: max. 50 millió Ft. 

Saját forrás mértéke: 5%-30% 
 
Összefoglalva 
 
Bölcsődék építésre esetén maximum 300 millió forint igényelhető, felújítás esetén 
maximum 100 millió forint. Mini bölcsődék építésénél, valamint meglévő épület 
átalakításánál is maximálisan 50-50 millió az igényelhető összeg.  A támogatási kérelmek 
végső benyújtása 2019. március 18, azonban érdemes minél előbb élni a lehetőséggel, 
hiszen az idén november 30-ig beérkező pályázatok esetében már a jövő év februárjában 
megszülethet a döntés, amely alapján a megvalósításra 2020-2021 költségvetési 
években kerülhet sor. 
 
II. Fejlesztésre kerülő ingatlan bemutatása 
 
Tulajdonos: Szentlőrinc Város Önkormányzata 
Építés helye: Szentlőrinc, Arany János utca 22. ,hrsz.:339 
Ingatlan övezeti besorolása:KL-2 
Létesítmény: középület (óvoda épület) 
 
BEÉPÍTÉSI ADATOK  
Telek területe: 2284 m2  
Meglévő bruttó beépített terület: 743,70 m2  
Meglévő beépítettség: 32,60%  
Meglévő burkolt felület: 1235,00 m2  
Meglévő zöldfelületi % : 46,00 %  
Meglévő építménymagasság: 5,13 m  
Megmaradó bruttó beépített terület: 357,50 m2  
Megmaradó beépítettség: 15,70%  
Megmaradó burkolt felület: 810,00 m2  
Megmaradó zöldfelületi % : 65,00 %  
Megmaradó építménymagasság főépület: 7,33 m  



Megmaradó építménymagasság raktárépület: 3,54 m  
Az épület a KL-2 jelű építési övezetbe tartozik. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinci Óvoda és Bölcsőde, Arany János utcai 
óvoda (7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22.) épületének előzetes engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésére adott megbízást.  
 
A meglévő épületegyüttes jelenleg óvodaként működik. Az épületegyüttes több 
egymáshoz zártsorúan kapcsolódó épületrészből áll. Ezek különböző időszakokban épült 
épületrészek, melyből a két legrégebbi épületrész bontása szükséges, mivel annak 
használata már nem biztonságos, illetve annak állaga, fényviszonyai, méretei nem felelnek 
meg a jelenleg hatályos előírásoknak.  
A telken jelenleg az óvodaépületen kívül egy kerti tárolóépület, és egy nyitott-fedett 
kerékpártároló kap helyet. 
 
Az óvodaépület az Arany János és a Petőfi Sándor utca sarkán helyezkedik el. Az épület a 
saroktelken oldalhatáron állóan telepített.  
Az épületegyüttes 4 épületrészből áll. Eredetileg mind a négy épületrész óvodaként 
funkcionált, az évek során, ahogy a régebbi épületrészek minősége és állaga romlott, 
illetve az újabb épületrészek hozzáépítésre kerültek, úgy szűntek meg fokozatosan óvodai 
csoportszobaként funkcionálni. 
A bontandó épületrészek közel száz évesek Egyszerű téglalap, illetve „L” alakú, egyszerű 
tömegű, hagyományos, vályog szerkezetű, fa fedélszékes, magas tetős kialakítású, 
földszintes épületrész. 
Az „L” alakú, épület egy része jelenleg is óvodaként funkcionál, óvodai csoportszoba a 
hozzá tartozó öltözővel és mosdóval, valamint a dolgozók részére kialakított öltöző, 
zuhanyzó, mosdó – wc, illetve raktárhelyiségek kapnak helyet. Az épület részben 
alápincézett. Ez az épületrész zártsorúan, de külön alappal és szerkezettel kapcsolódik a 
megmaradó 1. számmal jelölt épületrészhez. 
Ebben az esetben szintén gondot jelent, hogy az óvoda bejárata a megmaradó 
épületrészben van, az ezt a csoportszobát használók csak az udvaron keresztül tudják 
megközelíteni, nincs fedett átjárás biztosítva. 
A téglalap alakú, elbontandó épületrészben jelenleg raktár funkció van kialakítva, ami 
zártsorúan, de külön alappal és szerkezettel kapcsolódik a megmaradó épületrészhez. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a telken lévő épület igen leromlott, elhanyagolt 
állapotban van. A szigetelés hiánya miatt a falak vizesek, penészesek, az egészségre 
veszélyes állapotban vannak. 
Az helyszíni szemrevételezési vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a meglevő 
szerkezetek állapota rossz, a meglevő gépészeti rendszerek elavultak, 
működésképtelenek. A felújításra, megerősítésre vonatkozó költségszámítások alapján 
megállapítható, hogy az épület nem újítható fel gazdaságosan. 



A megmaradó épületrészek az (1985-ben épült), ami földszint + emelet + tetőtér 
szintszámú, „L” alakú, tégla szerkezetű, fa fedélszerkezetes, magastetős épület, valamint 
az udvariépületrész, ami „L” alakú, földszintes kialakítású, tégla szerkezetű, fa 
fedélszékes, magastetős épületrész. 
A főépületben a földszinten található a melegítőkonyha, a tornaszoba, mozgássérült 
mosdó, kazánház, az emeleti szinten 3 óvodai csoportszoba a hozzájuk tartozó öltöző és 
mosdó helyiségekkel. 
A udvari épületet (1970-es években épült) raktárként és karbantartóműhelyként volt 
tervezett használni. A telek rendelkezik közüzemi energia (elektromos áram, gáz), ivóvíz 
bekötéssel és szennyvízelvezetéssel valamint saját telken történő csapadékvíz 
elvezetéssel. 
Az épület fűtését az elmúlt években korszerűsítették, talajszondás hőszivattyús fűtési 
rendszer lett kialakítva  
 
A meglévő épülettel kapcsolatos szükséges felújítási munkák pályázati célon kívül:  
 

 A közel száz éves épületrészek bontása. Egyszerű téglalap, illetve „L” alakú, 
egyszerű tömegű, hagyományos, vályog szerkezetű, fa fedélszékes, magas tetős 
kialakítású, földszintes épületrész. 

 Energetikai korszerűsítés: szükséges a külső homlokzata 15 cm vastag 
kőzetgyapot hőszigetelése, mivel a jelenlegi B 30-as téglából falazott szerkezet 
korszerűsítése szükséges energetikai szempontból, illetve a padlástéri födém is 
hőszigetelve lesz ( jelenleg ez sem megoldott). Ezáltal az épület üzemeltetése jóval 
kevesebb költséget fog jelenteni, és segíteni fogja a talajszondás rendszer 
hatásfokának javulását.  

 talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer nem tudja ellátni jelenleg a funkcióját 
ezért  

 a meglévő épület héjalása síkpala (azbeszt tartalmú) fedéssel történt, ennek 
cseréje is szükséges, az új héjalás Eternit síkpalával volt tervezett.  

 Parkolók kialakítása. 
 
III. A beadható pályázat 
 
A pályázható összeg 14 fő esetén: bruttó 112.000.000,- Ft. 

A pályázat támogatási intenzitása a települések adóerő-képessége alapján meghatározott. 
Esetünkben 95 %. Pályázati önerő: 5.600.000,- Ft 

Előzetes becslések alapján a megpályázott összeg nem lenne elég a pályázat 
megvalósítására, így a pályázati önerő összege felett az önkormányzatnak biztosítania 
kellene még további kb. 50.000.000-70.000.000,- Ft-ot. Ezen felül önerőből kellene 
lebontatni, az Arany János utcai óvoda régi, romos részét, mely egy 2016-os 
költségbecslés alapján 20.000.000,- Ft lenne, viszont a pályázati fejlesztéssel 



csökkenthető lenne az egyébként is indokolt és levégezni szükséges ingatlan fejlesztési 
költségeket. 

IV. A gyermekeket ellátó intézményrendszer fejlesztésének társadalmi 
indokoltsága 
 
A gyermekeket ellátó intézményrendszer fejlesztése a kormány azon alapelvére épül, 
amely szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermekeket nevelő szülők egyszerre 
választhassák a családot és a munkavállalást. A nők foglalkoztatási rátája 2018-ra 62 
százalékra emelkedett a 2010. évi 50 százalékhoz képest, elérve ezzel az uniós átlagot. A 
munkaerőhiány miatt a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatási szintje is jelentős 
mértékben emelkedett 
A  három éven aluli gyermekek ellátását biztosító intézményi rendszer bővítését 
indokolja, hogy a 2002-ben a barceloniai Európai Tanács által elfogadott célkitűzés 
szerint a három évnél fiatalabb gyermekek 1/3-a részére napközbeni ellátást kellene 
biztosítani. A kormányzat célkitűzésé 2020-ig 60.000 férőhely biztosítása, mivel a 
kisgyermekes nők foglalkoztatottsága elmarad az uniós átlagtól és elősegítésük 
munkaerőpiaci szempontból fontoss. 

A rendelkezésre álló népességstatisztikai adatok alapján megállapítható, hogy 2013 év óta 
a 0-3 korú gyermekek száma, Szentlőrinc-Csonkamindszent-Kacsóta vonatkozásában 
256-288 fő között ingadozott 

Népesség statisztikai adatok (0-3 év között gyermekek) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Szentlőrinc 245 256 255 252 229 
Kacsóta 11 11 12 13 14 
Csonkamindszent 9 10 11 11 13 
Összesen 265 287 288 276 256 

 

A környező településekkel egyűt a 0-3 év közötti gyermekek száma jelenleg 287 fő, 
azonban figyelemmel arra, hogy a korai februári időpontra ezt mondhatjuk, hogy a 
gyermekek száma jelentősen nem fog elmaradni a 2017. évi adatoktól (a 2018 évi 
adatokkal adatközlés hiánya miatt, még nem rendelkezünk). 

Település 0-3 év közötti gyermekszáma (2019 02. 
04.) 

Szentlőrinc 189 
Kacsóta 11 
Csonkamindszent 9 
Királyegyháza 42 
Gyöngyfa 12 
Sumony 24 
Összesen 287 



 

A környező településekkel együtt statisztikailag a jelenlegi fejlesztések után a 
rendelkezésre álló 10 gyermek elhelyezésére rendelkezésre álló bölcsődei hely 14 hellyel 
történő bővítése indokoltnak látszik, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján annak 
figyelembevételével is, hogy a célkorosztály alapján a számok a 0,5-2,5 éves gyerekekre 
szűkíthető, és legnagyobb arányba a 1,5-2,5 éves gyermekek érintettek. A 
rendelkezésünkre álló kérdőíves felmérés alapján, ahol 27 24-34 év közötti személytől 
kaptunk ez idáig vállaszt, elmondhatjuk, hogy mindenki igénybe venné a bölcsödét, és a 
legnagyobb problémának a helyhiányt tartják. A felmérés jelenleg is folyamatban van, a 
védőnők segítségével. 

V. Várható fenntartási költségek a 2019. évi adatok alapján. 

  
2019. 
évi           

gyermek    9 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 42,000 48,000 50,000 60,000 

dajka    3 3 3,3 3,8 4,2 5,2 8,700 10,000 10,400 12,500 

normatíva (főre) 
2 993 

000 
8 979 

000 
8 979 

000 
9 876 

900 
11 373 

400 
12 570 

600 
15 563 

600 
26 039 

100 
29 930 

000 
31 127 

200 
37 412 

500 
személyi kiadás/fő 
* 

3 110 
050 

9 034 
160 

9 330 
150 

10 263 
165 

11 818 
190 

13 062 
210 

16 172 
260 

27 057 
435 

31 100 
500 

32 344 
520 

38 875 
625 

bér/év 
2 340 

000                     

caf/év 
100 
000                     

egyéb/év 
150 
000                     

járulék 
520 
050                     

finanszírozandó 
hiány   55 160 

351 
150 386 265 444 790 491 610 

608 
660 

1 018 
335 

1 170 
500 

1 217 
320 

1 463 
125 

csoport 
(max12fő/csoport
)   1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 
üzemeltetési 
normatíva 
(miniszteri döntés, 
adatszolgáltatás, 
település típus, 
adóerő 
képesség)**   

1 111 
500 

2 300 
000 

2 300 
000 

2 300 
000 

2 300 
000 

3 200 
000 

4 000 
000 

4 000 
000 

5 000 
000 

5 000 
000 

csoport/dologi 
kiadás/év   

1 200 
000 

2 400 
000 

2 400 
000 

2 400 
000 

2 400 
000 

3 400 
000 

4 100 
000 

4 100 
000 

5 000 
000 

5 000 
000 

finanszírozandó 
hiány   88 500 

100 
000 100 000 100 000 100 000 

200 
000 

100 
000 

100 
000 0 0 

            
                      
* garantált bérminimummal számolva. Középfokú végzettséggel, a felső végzettségnél a normatíva  
4419000/év, valószínűleg a kiadása is ennyivel több. 
** becsült és remélt adat, a 2019. évi tény alapján, ugyanis 
ez 2018. évben 293.000,- Ft. 

 
Fontos megjegyezni, hogy a nagyobb engedélyezett gyermek létszám növekszik a 
hiányzások száma is, így a gondozási napok alapján a számított gyermek létszám csökken.  
 



A jelenlegi helyzetben az engedélyezett létszám 10, a normatíva tervezésnél ez 9 főben 
lett megállapítva, de a 2018. elszámolásnál kerekítve 8 főre kaptunk finanszírozást. Tehát 
10-20% közötti különbség lehet az engedélyezett/valós/elszámolási létszám között. 
Másrészről az alkalmazotti igény csoportonként vagyis a jelenlegi 10 főnél is minimum 
két fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka tehát összesen 3 státuszt kell biztosítani, amely 
azonban szakmai szempontok miatt 0,5-1 státusszal növelhető. A táblázat az 
összehasonlító adatokat tartalmazza. 
 
A tervezett 14 főnél a finanszírozott létszám, 2,9 a szükséges létszám szintén 3 fő.  
 
A dologi kiadások tekintetében fűtés vagy az áram tekintetében nem arányosíthatunk, a 
víz, szappan, wc papír, tisztítószer tekintetében létszám arányosan nőnek a költségek. 
 
Tisztelt Képviselő-testület az előzetes hatástanulmány a rendelkezésre álló adatok 
alapján, a rövid határidő (5 munkanap) függvényében szűkített tartalommal és 
kitekintéssel készült, ami kérek a döntésnél figyelembe venni. 

Szentlőrinc, 2019. február 7. 

 

Dr. Tóth Sándor 

jegyző 

 


