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Vezetői összefoglaló 
 
A fejlesztés tartalma 
A fejlesztés keretében új bölcsődei férőhelyek kerülnek kialakításra. A meglévő épület átalakítása 
révén létrejövő új bölcsődei épületrész egy csoportszobában 12 (maximum 14) 0-3 éves korú gyermek 
nevelését teszi majd lehetővé. A 2017. szeptembertől működő mini bölcsőde nyertes pályázat esetén 
megszűntetésre kerül, új szolgáltatói nyilvántartásba vételre kerül sor a bölcsődei ellátásra 
vonatkozóan. Ezzel a 7 fő 0-3 éves korú gyermek helyett 12 gyermek ellátására lesz lehetőség. A 
projekt a bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, 
játékok beszerzését is. 
A beruházás során az óvodai ellátás fejlesztése is megvalósul. Felújítási munkálatok, eszközbeszerzés, 
játszótéri fejlesztés eredményeként javulnak a nevelési körülmények. Kialakításra kerül a jelenleg 
hiányzó tornaszoba, külön fejlesztő és logopédiai szobák állnak majd rendelkezésre. Ezen felül új 
multifunkciós tér kerül kialakításra. 
 
A fejlesztés indokoltsága 
A projekt indokoltsága az Ormánsági Tücsök Óvoda korábban egységes óvodai-bölcsődei intézménykét 
5 gyermeket el tudott helyezni 3 éves kor alatt a vegyes óvodai csoportokban, azonban minden évben 
volt elutasításra kerülő bölcsődés korú gyermek. Jogszabályi változások miatt 2018. szeptember 1-jétől 
az egységes óvoda-bölcsőde intézménye megszűnik, bölcsődés korú gyermekek elhelyezésére az 
óvodai csoportban nem lenne lehetőség. 2017. szeptemberétől a gyermekszámok alakulására, 
valamint a jogszabályra való tekintettel mini bölcsődei ellátás indul, mellyel a 3 éves kor alatti 
gyermekek számára 7 hely biztosított. A mini bölcsőde indításával továbbra is férőhelyhiány 
mutatkozott, már 2017. szeptembertől betölthető lett volna a 12 fős bölcsődei csoport.A mini 
bölcsőde kialakítására a vonatkozó jogszabályban egyszerűbb és önerőből vállalható feltételek mellett 
lehetőség volt, ugyanakkor a bölcsődei szigorúbb feltételek kialakítására az Óvoda Fenntartó 
Társulásnak és Sellye Város Önkormányzatának pályázati forrás nélkül nincs lehetősége. 
A fejlesztést indokolja továbbá az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. 
évi CCXXIII. törvény, mely szerint a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó 
szabályozás szerinti feltételek megteremtése szükséges. Amennyiben az adott településen élő 3 év 
alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek 
ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni. A 
statisztikai adatok, a 2016-os igényfelmérés,továbbá az óvoda ellátási területéhez tartozó települések 
statisztikai adataialapján Sellye Város Önkormányzat kötelezett a bölcsődei ellátás biztosítására. 
A jelenleg működő óvodai ellátás fejlesztését indokolja, hogy az óvoda nem rendelkezik 
tornaszobával, mely törvényi előírás. Továbbá az óvodai ellátás fejlesztése, az épület felújítása a közel- 
és távoli múltban nem történt meg. Az ellátás színvonalának javítása, valamint a pedagógiai 
programban vállalt feladatok ellátása érdekében szükséges a meglévő terek átstrukturálása, 
felújítása, új terek kialakítása. Ezen felül az elhasználódott, korszerűtlen eszközpark cserére, bővítésre 
szorul az ellátás megfelelő színvonalon történő biztosításához. 
 
A fejlesztés átfogó céljai 

- Kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutásának segítése 
- Területi egyenlőtlenségek megszűntetése, egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése 
- Települések népességmegtartó képességének javítása 
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A fejlesztés eredményei 
- 5 bölcsődei férőhely létrehozása (a meglévő 7 mini bölcsődei férőhely átszervezésével az új 

bölcsődei ellátás összesen 12 férőhelyen teszi lehetővé a 0-3 éves korú gyermekek ellátását) 
- 125 óvodai férőhely fejlesztése 
- megújuló energia alkalmazása 
- akadálymentesítés 
- új ingyenes szolgáltatások 
- DD energetikai minősítés elérése 

 
A beruházás költségvetése 
A beruházás teljes költsége bruttó 400.000.000 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
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1. A projekt bemutatása 

1.1. Helyzetértékelés 

1.1.1. Fenntartói, intézményi és tulajdonosi adatok megadása 

1. Kérjük, adja meg a fejlesztendő intézmény/szolgáltatás fenntartóját, és az intézménynek/szolgáltatásnak helyt 
adó épület tulajdonosát!  

A fejlesztéssel érintett intézmény hivatalos megnevezése: 
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 
A fejlesztéssel érintett feladatellátási hely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. 
Az óvoda fenntartója: Sellye Térségi Intézményi Társulás 
Az óvoda épületének a tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat, mint pályázó. 
 

1.1.2. Intézményi kapacitások bemutatása 

2. Kérjük, mutassa be a fejlesztendő intézmény/szolgáltatás (az összes telephelyre/feladatellátási helyre 
vonatkozóan) rendelkezésre álló kapacitásait. 

Az Ormánsági Tücsök Óvoda A 2017. július 4-én kelt Alapító Okirat szerint egy feladatellátási helyen, 
Sellyén működik5 vegyes életkorú óvodai csoporttal és 1 mini bölcsődei csoporttal. 
A óvodai és a mini bölcsődei ellátás területén kötelező felvételt kell biztosítani az alábbi települések 
tekintetében (ellátási körzet): Drávaiványi, Drávasztára, Kákics, Marócsa, Okorág, Sellye és 
Sósvertike.  
Mind az óvodai, mind a mini bölcsődei ellátás a szabad kapacitása terhére fogadhat más településről 
érkező gyermeket is. 
Az óvodai nevelés nemzetiségi és más nevelési feladatokat is ellát: roma kulturális nevelést, kétnyelvű 
– magyar-horvát – nemzetiségi nevelést, valamint kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését is ellátja. A 
településen lakók mintegy 10%-a horvát nemzetiségű, így két csoportban a horvát nyelv ápolására is 
sor kerül. 
Az óvodai nevelési feladat ellátása a 2016-2017-es tanévben 6 óvodai csoportban működött, összesen 
155 férőhelyen, továbbá Csányoszrón és Magyarmecskén tagóvodák működtek (lásd csatolt OSA 
adatlapok). A jogszabályi változások (bölcsődei nevelésre való kötelezettség, egységes óvodai-
bölcsődei működési forma megszűnése), továbbá a gyermekszámok alakulása miatt a fenntartó az 
óvodai ellátás átszervezése mellett döntött 2017. májusban. A tagóvodák kiváltak, a sellyei 
székhelyóvodát fenntartó szervezet a Sellye Térségi Intézményi Társulás lett a 2017. július 4-én kelt 
Alapító Okirat értelmében. A sellyei óvoda belső átalakítására volt szükség a jogszabályi változások 
biztosítása érdekében, így egy óvodai csoport megszűntetése lehetőséget adott a mini bölcsődei 
ellátás helyiségének kialakítására. A 2017-es tanévtől tehát 125 óvodai férőhely 5 csoportszobában, 
továbbá 7 mini bölcsődei férőhely 1 mini bölcsődei csoportszobában működik. A fejlesztés alapja 
tehát ez a működési környezet annak ellenére, hogy az OSA adatlapokat 2017. októberéig szükséges 
kitölteni, így csatolni azokat nem tudjuk a pályázathoz. 
 

1.1.3. Jelenlegi eszközállomány, nevelési-gondozási feltételek, körülmények bemutatása 

3. A jelenlegi eszközállomány, nevelési-gondozási feltételek, körülmények bemutatása! 

Az intézmény az óvodai eszközállomány tekintetében minden évben csak a használhatatlanná vált és 
feltétlenül szükséges játékokat, fejlesztő eszközöket, berendezéseket és bútorokat tudja pótolni. Az 
induló mini bölcsődéhez szükséges minimális eszközök beszerzésre kerültek, ugyanakkor az 
átalakítással létrejövő bölcsődei ellátás további eszközöket igényel. A tárgyi feltételek, pedagógus 
munkáját segítő eszközök a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejlesztésre, bővítésre kerülnek az 
igényeknek megfelelően. A szakmai eszközállomány átlagos, az óvodapedagógusok kreativitásának 
köszönhetően saját készítésű eszközöket, szemléltető eszközöket készítenek. Elhasználódott, 
selejtezésre szorul a gyermekágyak nagy része. Az orvosi szoba eszközállománya hiányos. Az 
intézmények nagy alapterületű, tágas, fás, füvesített játszóudvarral rendelkeznek. A fából készült 
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udvari játékok elhasználódtak, korhadtak, cserére szorulnak. Az intézmény nem rendelkezik külön 
logopédiai- és fejlesztő szobával, egy kis helységben volt biztosítva minden fejlesztés leselejtezett 
bútorokkal, eszközkészlet nélkül. A fejlesztéshez használt eszközöket a fejlesztők hozzák és viszik 
magukkal. Ezért szükségesek olyan helységek és berendezés, valamint eszközkészlet, mely segíti a 
fejlesztésre szoruló gyermekek fejlődését. 
Az óvoda épületében korábban már korszerűsítésre került a fűtésrendszer, szigetelést kapott az 
intézmény, belül lecserélésre került a hideg-meleg burkolat, minden öltöző berendezése ki lett 
cserélve. Ugyanakkor bizonyos korábbi felújítások mára már elavultnak számítanak. Tornaszobával 
nem rendelkezik a sellyei óvoda, ezért ott a csoportszobákban is sok mozgásfejlesztő eszköz biztosítja 
a mozgásigény kielégítését a játékidő alatt. A csoportszobák a megfelelő helyigényt nehezen tudják 
biztosítani, hiszen az asztalok, székek, ágyak szinte a teljes szobát elfoglalják, ezek állandó 
mozgatása rendkívül időigényes. 
A 2016-os igényfelmérés, valamint a folyamatos szülői igények alapján a bölcsődei ellátás kialakítására 
a jogszabályi kötelezettség mellett ténylegesen is szükség van. A kialakítást a fenntartó és az 
önkormányzat megkezdte a 7 fős mini bölcsőde létrehozásával, ugyanakkor további 5 fő elhelyezésére 
is szükség van, mely együtt már bölcsődei ellátás létrehozását indokolja. A szülői szóbeli visszajelzések 
alapján, valamint az óvónői jelzések szerint is a csoportok túlterheltsége szükségessé teszi új termek 
létesítését, multifunkcionális tér kialakítását, melyet a magatartásbeli problémával küzdő -, valamint 
hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya (HH: 27 fő, HHH: 34 fő, SNI: 3 fő) is indokolja. Továbbá 
elengedhetetlen a magas mozgásigényű gyermekek napi mozgásigényének kielégítése miatt egy minél 
nagyobb befogadóképességű tornaszoba létesítése (jogszabályi kötelezettség is: 20/2012 (VIII.31.) 
EMMI rendelet 2. sz. melléklet). A tornaszoba kialakításához tornaszobai eszközök, fejlesztő játékok 
is beszerzésre kerülnek. A játszótéri és a csoportszobai eszközök elhasználódottak, új játszótéri 
eszközök beszerzésére is sor kerül. 
A kialakításra kerülő multifunkciós termet két részre kívánjuk osztani, a legfontosabb szerepe a 
gyermekétkeztetés, a másik részében kiemelt célunk a térségben élő még nem óvodás és bölcsődés 
korú gyermekek részére játszóház működtetése (mozgolódó, zenei játszóka, stb).  A multifunkciós 
helység lehetőséget biztosít a gyermekek kulturált étkezésére. A gyermekek életvitelét, a családok 
szokásrendszere határozza meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy megismerjük azt, és összehangolva, 
közösen együttműködve fejlesszük a gyermekeket. Ezt a folyamatot közös rendezvényeinken tudjuk 
megvalósítani. Havi szinten 2-3 olyan rendezvény van, amely közös együttműködéssel valósul meg. 
Ilyen hagyományos rendezvényeink a teljesség igénye nélkül pl: őszi ünnepkör - ismerkedő nap, Mihály 
napi vásár, szüret, termények hete, Anyatejes világnap, Márton nap stb. Intézményünk jelenleg nem 
rendelkezik olyan helyiséggel, teremmel, ahol megvalósítható lenne bármilyen rendezvény. Az időjárás 
kiszolgáltatottsága okozza a legnagyobb gondot, mert minden program csak az udvarra tervezhető. 
Az igény mindkét fél részéről megvan (intézmény, szülő), a lehetőség viszont nincs, mert az óvoda 
adottságit jelentő beszűkült terébe nem tudunk szülőket is beengedni. A kistérségben élő szülőknek 
nincs lehetőségük a szocializálódásra, a nyitásra egymás felé, ezért látunk nagy lehetőséget 
multifunkciós helyiség adottságában. A partner intézményekkel (óvodák, iskolák, önkormányzatok) 
való kapcsolattartást, programszervezést, gyermekek számára közös rendezvények lebonyolítását 
szintén nehezíti a megfelelő méretű helyszín hiánya. 
A közel 120 fős létszám mellett a jelenlegi struktúrában nem lehet biztosítani a harmonikus testi és 
lelki fejlődéshez szükséges egészségügyi és biztonságos környezetet, mely azonban elengedhetetlen 
az egészséges életmódra nevelésben, testi fejlődésben mind az intézményen belül, mind pedig azon 
kívül. A fent említett problémákra nyújt majd megoldást a tornaszoba, a fejlesztő szoba, valamint új 
közösségi helyiségként létesülő multifunkcionális helyiség és tetőterasz. 
Az intézmény korábbi fejlesztéseit (elmúlt 15 évre vonatkozóan) az 1. számú mellékletben foglaltuk 
össze. 
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1.2. A projekt céljai, illeszkedése 

1.2.1. A fejlesztést megalapozó szükségelek, célok és eredmények, illeszkedés bemutatása 

1. Kérjük, mutassa be a projekt céljait – hogy a célok milyen valós szükségleteket, igényeket jelenítenek meg 
(szolgáltatás nevelési, gondozási tevékenysége szintjén megjelenő problémák, szükséglet) –, azok elvárt 
eredményeit, illetve a célok illeszkedését a Felhívás céljaihoz.  

1.2.1.1. A projekt céljait megalapozó szükségletek, igények és problémák azonosítása 

1. Az Ormánsági Tücsök Óvoda 2017. szeptember 1-jétől 5 vegyes életkorú csoporttal, továbbá 1 mini 
bölcsődei csoporttal működik. A településen lakók mintegy 10%-a horvát nemzetiségű, így két 
csoportban a horvát nyelv ápolására is sor kerül. 
A térségben rendkívül magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik magatartási problémával, 
hiperaktivitással küzdenek. A csoportok átlaglétszáma 24 fő, mellyel az óvoda szinte maximális 
kihasználtságon működik. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az egységes óvoda-bölcsődei 
csoportban a létszám nem emelhető, a 2 éves korú bölcsődések miatt 20 főnél magasabbra. A mini 
bölcsőde létrehozásával ez a feszültség megoldódott, de a mini bölcsődében elutasított 2,5 éves 
gyermekeket az egységes óvodai-bölcsődei csoportban tudtuk elhelyezni. 2011. évi CXC. a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény értelmében (99/E. §)2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde 
nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2018. szeptember 1-jétől - az 
életkoruknak megfelelően – óvodában, vagy a gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben vagy ilyen feladatot ellátó többcélú 
intézményben láthatók csak el. Az óvoda fő célkitűzései között szerepel, hogy minden gyermek be 
legyen óvodázva, és szocializálódjon. Csoportonként 2-5 magatartás problémával küzdő óvodás van, 
s évről évre nő az SNI gyermekek száma is. 
A közös pedagógiai program az országos Alapprogram alapján készült, fontos kritériuma a kötetlenség, 
a folyamatosság, az önkéntesség, az egyéni bánásmód, a mozgás, a játék és a mese. A programban 
szerepel a tudatos nemzetiségi /kisebbségi (etnikai, horvát) nevelés. Nevelőmunka középpontjában a 
gyermek áll, ezért célunk a sokoldalú, harmonikus fejlődés elősegítése, a személyiség kibontakoztatása 
az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Fontos szempont a környezettudatosságra 
nevelés, a mozgásfejlesztés (az óvoda rendelkezik „Mozgáskotta” programmal), zenei nevelés sok 
mozgással, a hagyományok ápolása, a nemzetiségi-, közösségi nevelés, valamint a 
diszkriminációmentesség, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. 
A programba beépítésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés, mely az eltérő szociális háttérrel, 
fejlettséggel rendelkező gyermekek szocializációját, hátránykompenzálását segíti elő. A gyermek a 
játékon, az általa végzett tevékenységen, kísérletezés közben tapasztalatot, ismereteket, új 
információkat szerez, mindez differenciált szervezéssel, kooperatív technikák alkalmazásával valósul 
meg.  
Az intézmény megfelelt a referenciaintézményi előminősítési feltételeknek, és felkészült a 
referenciaintézményi minősítési cím megszerzésére. A választott referenciaterület szolgáltatásának 
célja a HHH gyermek integrált nevelése során szerzett tapasztalat és a jó gyakorlatok közvetítése az 
érdeklődő intézmények számára. Jó gyakorlatok beilleszkednek az óvodai nevelés 
tevékenységrendszerébe, elősegítik a komplex tapasztalatszerzést, a kompetencia eszköz-
rendszerének eredményes alkalmazását. 
Pedagógiai tevékenységrendszer segíti a 3-7 éves korosztály fejlődését, igazodik az egyéni 
szükségletekhez, fejlődési ütemhez. Fontos a befogadó elvű nevelési gyakorlat megvalósítása, a 
beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, valamint a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelése. 
A gyermek azt tanulja meg könnyen, amihez pozitív élmény, érzés köti. A gyermeki személyiség 
kibontakoztatásának legfontosabb kognitív fejlesztő tevékenysége a szabad játék.  
Az intézmény 2013-ban első, 2016-ban második alkalommal kiérdemelte a Zöld Óvoda címet. Az óvoda 
tudatosan törekszik a család és az óvoda kommunikációján és egymás tiszteletén, bizalmán alapuló 
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együttműködésére, mivel pontos ismeretekre van szükség arra vonatkozóan, hogy mit várnak el 
egymástól.  
Ahogy azt korábbi fejezetben is bemutatásra került: 

- bizonyos korábbi felújítások mára már elavultnak számítanak. 
- Tornaszobával nem rendelkezik a sellyei óvoda, ezért ott a csoportszobákban is sok 

mozgásfejlesztő eszköz biztosítja a mozgásigény kielégítését a játékidő alatt. A csoportszobák 
a megfelelő helyigényt nehezen tudják biztosítani, hiszen az asztalok, székek, ágyak szinte a 
teljes szobát elfoglalják, ezek állandó mozgatása rendkívül időigényes. 

- Igényfelmérés és az idei tanév igényei alapján is alátámasztotta további minimum 5 férőhely 
0-3 éves korú gyermekek számára.  

- A csoportok túlterheltsége szükségessé teszi új termek létesítését, multifunkcionális tér 
kialakítását. 

- A tornaszoba kialakításához tornaszobai eszközök, fejlesztő játékok is beszerzésre kerülnek. 
A játszótéri és a csoportszobai eszközök elhasználódottak, új játszótéri eszközök 
beszerzésére is sor kerül. 

2.Az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 
a 3 éven aluli gyermekek ellátásáról, valamint felügyeletére vonatkozó szabályozást. Ennek 
következtében a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához, amennyiben az 
adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen 
legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei 
ellátást megszervezni. A sellyei Ormánsági Tücsök Óvoda egységes óvodai és bölcsődei intézményként 
üzemelt a 2016-2017-es tanévben, azonban a fenti rendelkezés miatt a 2018 szeptemberétől már 
nincs lehetőség bölcsődés korú gyermekeket felvenni. Intézményi bölcsőde nincs a kistérségben, a 
sellyei óvodában egy óvoda-bölcsődei csoport működött. A szervezeti átalakítást 2017. májusi társulási 
határozattal megkezdte a fenntartó annak érdekében, hogy a bölcsődei ellátás létrejöjjön a térségben, 
így 2017. szeptember 1-jétől mini bölcsőde működik Sellyén. Családi napközi működik Sellyén, mely 
intézmény az engedélye alapján óvodás és bölcsődés korú gyermekeket is fogadhat. A sellyei családi 
napköziben az elmúlt években egyetlen bölcsődés korú gyermek sem került elhelyezésre.  
3.Az óvodában jelenleg tálaló/melegítő konyhában csak a Zrínyi utcában működő főzőkonyhából 
érkező ételt melegítik, tálalják, illetve a gyerekek tízóraija és uzsonnája készül helyben. A kubatúra 
kialakítása miatt a melegítő konyha fejlesztése nem lehetséges, mivel a jelenlegi állapotában szűkös 
helyiség áll rendelkezésre, az eszközellátottsága elavult, a felszerelések elhasználódottak. Nem utolsó 
sorban a meglévő épületbeni elhelyezés kedvezőtlen, hiszen az épület középtáján található, közel a 
csoportszobákhoz, zaj- és szaghatásnak kitéve a gyermekeket. A gyermekek biztonságos 
étkeztetésének ellátása is egyre nehezebben biztosítható a Zrínyi utcai főzőkonyhából. A konyha 
távolsága szállítási nehézséget és költséget jelent a mindennapi étkeztetés tekintetében. A Zrínyi 
utcában meglévő főzőkonyha állapota egyre több gondot jelent a fenntartás során, hiszen az eszközök, 
az infrastruktúra itt is rendkívül elhasználódottak és elavultak. Fenntartói döntésként az óvodában új 
főzőkonyha kerül létrehozásra. 
4. Az épületben található közös használatú helyek is felújításra szorulnak. A korábbi fejlesztések 
listázásánál bemutatott táblázat alapján látható, hogy a karbantartási munkálatokon kívül a szűkös 
anyagi források miatt kevés felújítási munka történt, a legutóbbi felújítás és 4 éve zajlott. Kiszolgáló 
helyiségek hiánya: udvari játékok tárolására nincs helyiség, a vezetési-igazgatási helyiségek száma 
jelenleg is szűkös. A bővítményben tárolási kapacitás kerül kialakításra. A melegítő konyha helyén a 
mindennapi működéshez szükséges igazgatási helyiségek optimális kialakítása történik meg. A jelenlegi 
állapotok mellett például a nevelői szoba mérete sem alkalmas a teljes létszámos nevelői, intézményi 
megbeszélések, értekezletek lebonyolítására. 
 



„Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése 
gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” 

7 

1.2.1.2. A szükségletek, igények és problémák alapján meghatározott célok azonosítása 

A projekt célja az Ormánsági Tücsök Óvoda óvodai nevelési ellátásán kívül a megfelelő létszámú 
bölcsődei ellátásról is tudjon gondoskodni, mivel a fenntartó számára 2017-től kötelező a bölcsődei 
nevelés feltételeinek megteremtése, a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tornaszoba építése, 
felszerelése, cél továbbá az óvodai ellátás fejlesztése, a főzőkonyha kialakítása, további szükséges 
terek, funkciók racionalizálása, kialakítása. A projekt keretében a jelenlegi épület átalakítása, felújítása, 
valamint bővítése valósul meg, továbbá kapcsolódó eszközök, berendezések, felszerelések és játékok 
kerülnek beszerzésre. 
Az Ormánsági Tücsök Óvoda fejlesztésével kapcsolatos célok az alábbiak. 

 

 

1.2.1.3. Elvárt eredmények bemutatása 

Pályázati felhívás szerinti számszerűsíthető indikátorok bemutatása: 

Indikátor neve  
Mérték-
egység  

Célérték 
Projekt 
zárás 

Azonosító 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma  db 7 PO20  

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma  

db 5 PO21  

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma  db 125 PO27  

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma  

db 0 PO03  

 
A jelenleg működő 7 minibölcsődei férőhely fejlesztésre révén azok átminősítésre kerülnek és 
bölcsődei férőhelyekként működnek majd tovább a beruházás befejezését követően. 
Öt új bölcsődei férőhely kerül kialakításra, a mini bölcsődei férőhelyek megszűnésével és 
átminősítésével összesen 12 férőhely áll majd rendelkezésre a 0-3 éves korú gyermekek számára. 
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Az óvoda a 2017. májusában hozott Társulási határozat alapján 2017. július 4-én kelt, 2017. 
szeptember 1-jétől hatályos Alapító Okirata szerint 125 óvodai férőhellyel működik, melyet fejlesztünk 
a projekten belül. 
Új óvodai férőhely nem kerül létrehozásra. 
Egyéb számszerűsíthető műszaki-szakmai eredmények bemutatása: 

1. Bölcsődei ellátás kialakítása: 181,2 m2 
2. Felújítással érintett alapterület: 645,17 m2 
3. Átalakítással érintett alapterület: 405,77 m2 
4. Új építés alapterülete: 714,55 m2 
5. Felújítással érintett épület: 1 db 
6. Akadálymentesített épületek száma (akadálymentes környezettel, parkolóval): 1 db 
7. A fejlesztést követően a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába eső 

óvodaépületek száma: 1 db 
8. Megújuló energia alkalmazása a projektben, az elektromos energia igény teljesítését segítő napelemes rendszer 

telepítése az épület tetősíkjára: 1 rendszer 
9. Törvényi minimumfeltételeknek megfelelő, óvodai ellátást biztosító intézmények száma: 1 db 
10. Törvényi minimumfeltételeknek megfelelő, bölcsődei ellátást biztosító intézmény száma: 1 db 
11. Konyhai ellátás biztosítása az óvoda és bölcsőde épületében: 1 konyha 
12. Új alkalmazottak száma: 1 fő 
13. A fejlesztéssel közvetlenül érintett települések száma: 7 db 
14. A bölcsődei intézmény alapfeladatain túli ingyenes új szolgáltatások száma: 2 db 

Minőséget mérő, nem számszerűsíthető eredmények bemutatása: 
1. egészséges, motiváló környezet megteremtése, 
2. zsúfoltság csökkentése a nevelés terén 
3. a magas mozgásigényű gyermekek számára a tornaszoba megfelelő környezetet biztosíta mindennapi aktív 

mozgásfejlesztésben 
4. a gyermekek mindennapjaiban fontos a nyugodt környezet biztosítása a teljes óvodai ellátás alatt (vegyes csoportok 

megszűntetése) 
5. logopédiai foglalkozást segítő nyugodt környezet létrejötte 
6. nagycsoportos közösségi foglalkozásokra, rossz idő esetén rendezvények megtartására is lehetőség nyílik 
7. új, modern játékok az óvodai fejlesztésben 
8. optimális konyhai körülmények kialakítása 
9. optimális vezetési-igazgatási körülmények az alkalmazottak számára 
10. a multifunkciós térben a pl. egyéb, az önköltséget fedező szolgáltatások is kialakításra kerülhetnek pl. Baba-mama 

foglalkozások 

 

1.2.1.4. Célok illeszkedése a Felhíváshoz 

A fent felsorolt célok és eredmények a Pályázati Felhívásból alábbiakban idézett valamennyi átfogó 
céllal összhangban állnak: 
Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő 
visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.  
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), 
valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatásokminőségének fejlesztését szolgáló 
felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.  
A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését 
támogatja.  
 

1.2.2. Adatszolgáltatással érintett mutatók meghatározása 

2. A projekt céljainak, elvárt eredményeinek meghatározásához az alábbi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
releváns mutatókat is alkalmazza! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvalósult célértékekről a projekt záró 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg is nyilatkozni szükséges!  

A tényértékeket a tanulmány készítésekor ismert, 2017-es tanévre vonatkozó adatok szerint adjuk 
meg, mely adatok a tanév során változhatnak. A célértéket becsülni tudjuk, hiszen a gyermekszám, az 
SNI és a HH gyermekek száma minden évben változik a családok körülményeitől függően. A célérték 
elérésének dátuma a projekt fizikai zárása: 2019.10.31. 
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Mutató neve 
Mérték-
egység 

Tényérték Célérték 

A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma  db  1 1 

Az intézmény/szolgáltatás új bölcsődei férőhelyeinek száma  db  7 12 

Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, bővítés, korszerűsítés) 
érintett bölcsődei férőhelyeinek száma  

db  7 7 

Az intézményben/családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 
száma  

fő  7 12 

Az intézményben/családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő SNI 
gyermekek száma  

fő  0 0 

A intézményben/családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő HH gyermekek 
száma  

fő  0 0 

Az intézményben/családi bölcsődében újonnan létrehozott bölcsődei munkahelyek 
száma  

db  0 1 

Az intézmény fejlesztéssel érintett óvodai ellátást nyújtó telephelyeinek száma  db  1 1 

A fejlesztéssel érintett intézmény új óvodai férőhelyeinek száma  db  0 0 

Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek száma  db  125 125 

A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma  fő  116 116 

A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő SNI gyermekek 
száma  

fő  3 0 

A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő HH gyermekek 
száma  

fő  27 20 

A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan létrehozott óvodai csoportszobák 
száma  

db  0 0 

A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan kialakított tornaszobák száma  db  0 1 

A fejlesztéssel érintett óvodai intézmények száma  db  1 1 

Az intézményben újonnan létrehozott óvodai munkahelyek száma  db  0 0 

 

1.3. A projekt tartalma, megvalósíthatósága 

1.3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

1. Kérjük, az alábbi táblázatban áttekinthető módon tüntesse fel a fejlesztendő gyermekellátási szolgáltatást 
(telephelyenként/feladatellátási helyenként külön-külön) és jelölje, hogy ahhoz kapcsolódóan, mely a Felhívás 
keretében támogatható tevékenységek megvalósítását tervezi a projekt keretében megvalósítani!  
 

Fejlesztendő 
gyermekellátási 

szolgáltatás 
megnevezése és 

címe  

Önállóan támogatható tevékenység  
Kötelezően 

megvalósítandó 
tevékenység  

Választható 
tevékenység  

Óvodai ellátás 
minőségének 
fejlesztése, közös 
használatú terek 
kialakítása, 
bölcsődei ellátás 
kialakítása (a 
2017. 
szeptembertől 
működő mini 
bölcsődei 
férőhelyek 
átminősítésével 
és új férőhelyek 
létrehozásával) 
 (7960 Sellye, 
Széchenyi utca 1.) 

3.1.1. Önállóan támogatható: 
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: 

a) új férőhely kialakítása: 7 férőhelyes mini bölcsőde létszámának 
növelése, mellyel az ellátás 12 fős bölcsődei ellátássá válik, a bölcsődei 

ellátás feltételeinek kialakítása. 
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, 

épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket): a jelenlegi óvoda 
belső felújítása, az óvodai terület átalakításával bölcsődei ellátás 

biztosításához szükséges terület kialakítása, egyéb kiszolgáló területek 
kialakítása, egyéb szükséges kiszolgáló helyiségek létrehozása 

h) udvar, játszóudvar felújítása: kerékpártároló létesítése; zöldterület-
fejlesztése, ivókút építése, játékok vásárlása, bölcsődei udvari rész 

leválasztása és fejlesztése 
e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, 
kialakítása: multifunkciós tér létrehozása  

f) tornaszoba létesítése, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, 
felújítása 

B) Eszközbeszerzés 
a) bútorok, és egyéb berendezési tárgyak (bútorok, játékok), eszközök 

(fejlesztő eszközök, óvodai és bölcsődei eszközök) beszerzése 

3.1.2.1. Kötelező, 
önállóan nem 
támogatható: 

a) meglévő 
épületrészben 
projektarányos 

akadály-
mentesítés, 

bővítményben 
komplex akadály-

mentesítés 
c) energia-

hatékonysági 
intézkedések (a 
bővítménnyel 

együtt eléri a DD 
minősítést a 

bővítéssel érintett 
épület) 

d) nyilvánosság 

3.1.2.2. 
Választható: 

a) főzőkonyha 
létesítése, 

berendezési 
tárgyak, 
eszközök 

beszerzése 
f) A bölcsőde 

alapfeladatain 
túli 

szolgáltatás 
(játszócsoport 
és időszakos 

gyermek-
felügyelet);  
h) megújuló 

energia-
források 

alkalmazása 
(napelem) 
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1.3.2. A tervezett fejlesztés tartalma 

2. Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztést! Amennyiben a projekt keretében infrastruktúra fejlesztés 
tervezett, kezdje az ismertetést a fejlesztéssel érintett épület(ek) jelenlegi állapotának leírásával épületenként, 
épületrészenként. Amennyiben közös használatú helyiségek is érintettek, kérjük azt is itt mutassa be!  

Az óvoda meglévő épületét az 1970-es évek végén tervezték, és a helyi emlékezet szerint a 80-as évek 
elején építették meg, helybéli kivitelezőkkel, jelentős társadalmi munka igénybevételével (az épület 
eredeti építész tervezőit nem ismerjük.) 
Az épület korának jellemző műszaki lenyomata. Haránt főfalas rendszerű, 30 cm vastagságú 
falazóblokkból épített, födémpallókkal fedett, lapostetős építmény, melyet dilatáció oszt két szerkezeti 
részre. A nyílászárók faszerkezetűek voltak, a tető hőszigetelését valószínűleg salak adja. A lapos tetőt 
papírbetétes bitumenes lemezzel fedték. A fűtési alapvezetékek nem nyitható padlócsatornában 
futnak. Az épületet a keleti traktusban kialakított, nagyméretű kazánházban elhelyezett, vegyes 
tüzelésű kazánok fűtötték. A korabeli melegvíz termelésről nincs adatunk. A mélyebben fekvő, belső 
terű helyiségek bevilágítását a terv szerint üvegtetővel segítették. A valóságban ezek műanyag kupolák. 
Nem tudjuk, hogy eredendően ezeket helyezték el, vagy ezek is átalakítás során kerültek a helyükre. 
Az eltelt idő alatt, több lépésben korszerűsítették az épületet. Sajnos ezek egy része mára ismét 
elavulttá vált. A kazánházban gázüzemű berendezéseket telepítettek. Két kazán működteti az épület 
fűtését. Két gázbojlert is elhelyeztek, ezek biztosítják a melegvizet a konyhai helyiségek kivételével, 
amelyeket önálló, a hulladék tárolóban felszerelt, szintén gázfűtésű bojlerek látnak el. A tető 
szigetelését is korszerűbbre cserélték. Az épület új, jó hőszigetelésű, műanyag nyílászárókat kapott. A 
helyiségek jelentős részének - általában a közlekedőkről és a foglalkoztatókról beszélünk - burkolatát 
kicserélték, greslap, illetve laminált parketta burkolatok készültek. A radiátorok cseréje is megtörtént. 
Az épület határoló falait Dryvit rendszerű, polisztirol hőszigetelő réteggel készített kéreggel látták el, 5 
cm vastagsággal. A melegítőkonyhában csak a máshonnan érkező ételt melegítik, tálalják, illetve 
csupán a gyerekek tízóraija készül helyben, mindez igen szűkös körülmények között. 
A tervezett bölcsődei rész önálló, új bejáratot kap a tömböt keletről határoló utca felől. Az előtér-
kocsitároló helyiségbe lépünk először. Innen nyílik a gyermek öltöző-átadó helyiség, mely a 
csoportszobához kapcsolódik. Ebből nyílik a fürösztő helyiség, mely ajtóval kapcsolódik az épület 
közlekedő rendszeréhez. A csoportszoba felől a fürösztő, illetve az öltöző üvegezett szerkezettel 
kapcsolódik, hogy a gyerekek állandóan látótérben mozogjanak. Az előtérből a közlekedőbe lépünk. 
Erről nyílóan kapott helyet az új bölcsődei rész szülői/akadálymentes WC-je, valamint a szükséges 
tároló, nevelői helyiség és az óvodai rész saját elkülönítő helyisége. A közlekedőhöz nyugati irányból 
csatlakozik az óvodai rész közlekedője, mely a dolgozók számára átjárható. A csatlakozási szakaszhoz 
közel alakítottunk ki egy nevelői WC-t, illetve a bölcsődei rész takarítószer kamráját. Itt jegyezzük meg, 
hogy a bölcsődei közlekedőt közvetlen kapcsolatba hoztuk a csoportszobával, mivel a tálaló kocsival 
szállított étel nem haladhat át öltözőn, fürösztőn. 
Az óvodai rész megközelítése a jelenleg kialakult módon, a Széchenyi utca felől lehetséges a meglévő 
kapukon keresztül. Az épületen kelet-nyugati irányban végigfutó közlekedőtől az udvar felé eső 
foglalkoztatók és öltözők, mosdók esetében részleges felújítást tervezünk festéssel és a mosdók 
szaniter tárgyainak szükség szerinti cseréjével, kivéve az amúgy sem használt egyik udvari kijáratot, 
ahol a szükséges orvosi szobát telepítjük, saját mosdóval ellátva, a közlekedőből egy tárolót kihasítva. 
A másik udvari kijárat tágas előterét felhasználva ide telepítjük az egyéni fejlesztő helyiséget. A 
folyosótól északra eső épületrészek jelentősen átépülnek. A középső szárnyban, a megszűnő konyha 
helyén hozzuk létre a szükséges irodákat (itt jegyezzük meg, hogy ezek közösek a bölcsődei és az óvodai 
működtetést illetően), valamint a női dolgozók öltözőjét, a nevelői szobát, (melynek mérete lehetővé 
teszi a dolgozók étkezőjeként való működést is), valamint egy kis raktárat, személyzeti WC-t, illetve az 
óvodába érkező szülők akadálymentesen kialakított WC helyiségét is. A folyosótól északra eső nyugati 
szárnyban kap helyet a mosó-szárító gépekkel felszerelt mosó helyiség, valamint a textíliákat tároló 
helyiség. Ebben a szárnyban alakítjuk ki a tornaszoba „cipőváltó” öltözőjét egy kis vizes helyiséggel, 
ami sürgős esetben a tornaszobában lévő gyerekek rendelkezésére áll. Itt kapott helyet az óvodai rész 
takarítószer kamrája is. 
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Már a bővítésként létesülő új részben helyeztük el a tornaszobát a hozzá tartozó szertárral együtt, 
valamint a logopédiai fejlesztő helyiséget. Az óvoda általános raktára is a bővítésben kapott helyet. A 
meglévő épület nyugati fala mentén tervezzük az óvodai emeleti feljárót. A meglévő 
közlekedőrendszer itt kapcsolódik a bővítés közlekedőjéhez. 
A bővítés további részei a főzőkonyha, illetve az óvoda multifunkciós terét szolgálják ki. A cca. 170 
adagos konyha gazdasági, egyben étel fogadóbejárata a déli homlokzatra kerül. Az üzemidőn kívül is 
fogadóképes átadó résznél indul a konyha technológiai sora. Először az öltöző, iroda, raktárak 
következnek, majd a technológiának megfelelően haladunk előre, az óvodai rész csatlakozásánál érve 
el a tálalást. Ez sokrétű, mivel a bölcsődei csoportszobát és az esetek többségében a földszinti óvodai 
foglalkoztatókat tálaló kocsikkal szolgálják ki. Így ezeknek is helyet kellett biztosítsunk. A „fehér” 
edények mosogatója is a két funkció csuklópontjába kellett kerüljön. Ugyanakkor jogszabályi 
kötelezettség szerint aszociálisan rászoruló családok esetében a nyári zárás alatt, illetve a valamilyen 
okból otthon maradó gyerekek számára is szükséges biztosítani az élelmezést. Előbbi esetben a 
főétkezés, utóbbi esetben a fő étkezés és két mellék étkezés vonatkozásában. Utóbbihoz tartozik a 
tízórai, uzsonna. Ezek ismeretében szervezzük úgy, hogy a főétel alkalmankénti elszállítása is innen 
történik, így a fő és mellék étkezések egy helyről vihetők el. Az étel elszállításhoz is meg kellett találjuk 
a csatlakozást a tálaló környezetében. Az ételt elvivők a nyugati, új bejáraton, a gyermekek ellátását 
szolgáló épületrészek érintése nélkül érkeznek, és léphetnek az ételátvevő helyiségbe. Az emeleti 
óvodai ellátást étellift teszi lehetővé. Az óvoda részét képező osztható multifunkciós teret a bővítés 
emeletére telepítettük. Ez egyrészt a közlekedő rendszerek kapcsolódása révén az óvodai részről is 
megközelíthető, de önálló bejárattal is rendelkezik az Ifjúság utca felől. Ez azért fontos, mert az 
óvodában kialakult gyakorlat szerint rendszeresen tartanak komolyabb látogatottságú rendezvényeket 
(évnyitótól az évzáróig, pl. mikulás, karácsony, farsang, tavaszköszöntő, gyereknap, partnerség építés 
a környező óvodákkal közös rendezvények keretében stb.), és nem lenne szerencsés ezeket az óvodán 
keresztül megközelíteni. A kettős lépcsőt a tűzvédelmi menekítés is indokolja: az épületet két 
tűzszakaszra osztjuk, így bármelyik tekinthető biztonságos átmeneti térnek. A tűzvédelmi elrendezés 
szakhatósággal előzetesen már egyeztetésre került. A nyugati bejárat mellett a földszinten egy 
egyszerű, fogasos ruhatároló teret biztosítunk, fölötte az emeleten kapott helyet a 150 fős 
rendezvényekre méretezett vizesblokk akadálymentes WC-t is magába foglalva. Maga a multifunkciós 
terem – nevéhez hűen – több célra alkalmas. Ahogy már említettük, itt kapnak helyet az óvodai 
rendezvények, másrészt oszthatósága révén további két funkciót lát el. A tálalóhoz közel eső térrészen 
a felsőbb csoportokba tartozó óvodások elsajátíthatják a külön helyiségben, nagyobb létszámban 
történő étkezést – ezzel egyben a foglalkoztatókat is tehermentesítve; a másik térrész pedig 
játszóházként működhet, a foglalkoztatókhoz képest tágabb teret adva játéknak, egyéb kreatív 
foglalkozásoknak. 
A tornaszoba, a hozzá tartozó szertár, valamint a logopédiai fejlesztő földszintes épületrészben 
helyezkednek el, így fölöttük biztonságos mellvéddel védett járható tetőterasz alakítható ki, mely 
tovább gazdagítja az óvoda funkcionális tereit, lehetőségeit. 
Az épület északkeleti sarkán önálló bejárattal rendelkező kazán- és karbantartó helyiség megmarad 
(férfi vizes blokkjával egyetemben), csupán korszerű gépészeti berendezések kerülnek bele. 
A telekadatokat, a helyiséglistát, az épületszerkezeti leírást a pályázathoz mellékelt műszaki 
dokumentumok tartalmazzák. a 2. számú mellékletben bemutatjuk a bővítményben elhelyezésre 
kerülő funkciókat. A megújuló energia alkalmazásának bemutatását a 3.13. fejezet, a parkolókra 
vonatkozó ismertetést a 3.11. fejezet tartalmazza. A projektarányos akadálymentesítés megvalósul 
meg a felújított épületrészben, a bővítményben pedig teljeskörű, komplex akadálymentesítés történik. 
 
Közös használatú terekként került figyelembevételre (óvodai és bölcsődei ellátást egyaránt szolgáló 
funkciók): 

- az épület gépészeti, karbantartó helyiségei, 
- előterek, közlekedők és öltözők, 
- vendég mosdó, 
- közös használatú raktárak, 
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- gazdasági és nevelői szobák, tárgyalók, irodák, öltözők, vizesblokk, 
- ovosi szoba és mosdó, 
- mosó-szárító helyiség, 
- tiszta-szennyes raktár, 
- lift, 
- multifunkciós tér, 
- ruhatár, 
- főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei (kivéve a tejkonyha rész, mely kizárólag a bölcsődei ellátást 

szolgálja ki). 
 
Eszközbeszerzés: 
A tárgyi feltételek az 1.1.3 fejezetben bemutatottak szerint teljesülnek ugyan, de átlagos szakmai 
eszközállománya, mely elhasználódott, selejtezésre szorul, a fejlesztő pedagógusok a saját eszközeiket 
hozzák a helyszínre és viszik tovább. Jelen fejlesztés ezen hiányosságokat fogja megszűntetni a 
betervezett óvodai és bölcsődei eszközök, udvari játékok beszerzésével (eszközlista a pályázat 
melléklete). 
A konyha létrehozása a jelenlegi épületben található tálalókonyha elavultsága, helyhiánya, megfelelő 
elkülönítő helyiségek hiánya, valamint a messzebb elhelyezkedő főzőkonyha ugyanezen adottságai 
miatt miatt szükséges. A fejlesztés eredményeként a szükséges hely és eszközigény kielégítésre kerül. 
Az eszközök (hűtők, felszerelések, tálalókocsik, stb.) rendkívül elhasználódottak, használatuk lassan 
lehetetlen. A beruházása keretében a működési feltételek, valamint a pedagógiai program szerinti 
feladatok ellátásának megfelelő feltételek kerülnek megteremtésre, pl. étkező rész kialakításával. 
Mivel az étkező, valamint egy csoportszoba az emeltre kerül, a fejlesztés az emeleti tálaló rész 
berendezését is eredményezi. 
A kialakításra kerülő új helyiségekbe tervezett eszközöket tartalmazzák a pályázathoz mellékelt 
eszköztáblák. A berendezés, felszerelés ezáltal megoldott lesz (tornaszoba, logopédiai fejlesztő, orvosi 
szoba, bölcsődei ellátást biztosító csoportszoba és kiszolgáló helyiségek, multifunkciós tér), egyéb 
beszerzés nem szükséges. Az eszköztáblák részletesen tartalmazzák, hogy a beszerezni kívánt eszköz 
beszerzésének melyek az indokai. 
A fejlesztés tartalmát mutatja be az 1.1.3. fejezet, az 1.2.1. fejezet is, ahol a jelenlegi állapotok 
bemutatása és a problémák, szükségletek azonosítása mentén a megoldási javaslatok részletes leírása 
is kifejtésre került. 
Tájékoztatásul a fejlesztés alátámasztására demográfiai és óvodai ellátottságra vonatkozó elemzéseket 
a 8 és az 9. melléklet tartalmaz. 
 

1.3.3. Ingatlankiváltás 
Pályázatunkra nem vonatkozik, a meglévő ingatlan belső átalakítása, felújítása és bővítése a fejlesztés 
tárgya. 
 

1.3.4. Ingatlanvásárlás 
Pályázatunkra nem vonatkozik, a fejlesztés helyszíne Sellye Város Önkormányzat (pályázó) tulajdona. 
 

1.3.5. Új építés 
Pályázatunkra nem vonatkozik, a fejlesztés a meglévő óvodai épület átalakítását és felújítását, továbbá 
bővítését célozza. 
 

1.3.6. Arányosítás 
Pályázatunkra nem vonatkozik, a fejlesztés kizárólag támogatott funkciót érint (óvodai és bölcsődei 
fejlesztés, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek). 
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1.3.7. Férőhelybővítés indoklása 

Bölcsődék esetében:  

Pályázatunkra vonatkozik, mivel a fejlesztés eredményeként új bölcsődei férőhelyek kerülnek 
kialakításra. Az Ormánsági Tücsök Óvoda egységes óvodai-bölcsődei intézményként működött a 2016-
2017-es tanévig, működési engedélye szerint nem rendelkezett 0-3 éves korú gyermekek számára 
bölcsődei férőhelyekkel. A működési engedélyben szereplő 155 férőhelyből 5 férőhely a második 
életévüket betöltött gyermek nevelésére szolgált. Az óvoda működési területén tehát a 0-2 éves korú 
gyermekek ellátása nem volt megoldott, a 2-3 éves kor közötti gyermek számára maximálisan ezen 5 
férőhely áll rendelkezésre. A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében (99/E. 
§) 2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Ezen törvényi szabályozás, 
továbbá a gyermekszámok korosztályos átalakulása miatt 2017. tavaszán a fenntartó mini bölcsődei 
csoport indításáról döntött, átszervezve az óvodai ellátást is (tagóvodák kilépése, új fenntartó társulás 
létrehozása). 2017. szeptember 1-jétől tehát 7 gyermek számára mini bölcsődei ellátás működik 
Sellyén, melyhez az ellátási terület megegyezik az óvodai ellátási terület 7 településével, szabad 
kapacitás esetében azonban más településről is fogadható gyermek. 
A fejlesztés keretében a mini bölcsődei helyek átszervezésével és további 5 új, 0-3 évesek számára 
létrejövő hely segítségével bölcsődei ellátás indulhat. A jogszabályi szabályozásnak megfelelően 
(6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 46. §) maximálisan 12 gyermek nevelhető majd (amennyiben 
valamennyi gyermek 2 éves kor feletti, abban az esetben 14 gyermek, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek felvételével azonban a létszám korlátozódik). 
 

- a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb 
szolgáltatással való ellátottságát;  

Az Ormánsági Tücsök Óvoda fejlesztéssel érintett településén, Sellyén jelenleg az induló mini bölcsőde 
működik, 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatás a sellyei családi napközi, ahol 
azonban eddig még egyetlen 3 év alatti gyermeket sem helyeztek el. A mini bölcsőde ellátási területén 
egyéb 3 éven aluli gyermekek ellátását szolgáló intézmény nem működik (a fenntartó társuláshoz 
történő csatlakozásuk és gyermekszámaik alapján önálló intézményt nem is kívánnak létrehozni). 
 

- a beruházással érintett település vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását 
biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. Ebben az esetben az igényfelmérésbe bevont település(ek)nek 
nyilatkozni szükséges arról, hogy nem kíván(nak) kapacitást bővíteni vagy amennyiben igen, a fejlesztések 
szükségessége megalapozott.  

Az Ormánsági Tücsök Óvoda és Mini Bölcsőde működési területén (szűkebb értelemben vett 
vonzáskörzet, ellátási körzet) nem működik bölcsőde, 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb 
szolgáltatás nem működik. A tágabb értelemben vett működési területen, vagyis az egykori tagóvodák 
területén szintén nincs 3 éven aluli gyermekek nevelésére fenntartott intézmény (a magyarmecskei 
családi napközi bölcsődés korú gyermeket nem fogad). Ezen területekről csak szabad kapacitás esetén 
vehető fel gyermek az intézménybe. Nem tekintjük vonzáskörzetnek a működési területen kívüli 
településeket (azon települések, melyek a Tücsök Óvoda fenntartásában nem vesznek részt), melyeket 
az igényfelmérésbe nem vontuk be, mivel az óvodai ellátást nem az Ormánsági Tücsök Óvoda biztosítja. 
A települések részéről nyilatkozat áll rendelkezésre, miszerint bölcsődei fejlesztést nem terveznek. 
Jelen dokumentum mellett elkészült (és csatolásra kerül az igényfelmérés kérdőíve, valamint az 
elvégzett igényfelmérés alapján rendelkezésre álló adatok bemutatására, elemzésére vonatkozó rövid 
összefoglaló) (3. számú melléklet). 
 

- a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat az elmúlt 3 év 
tekintetében;  

A fentiekben részletezettek szerint tehát bölcsődei intézményre vonatkozó adatok esetében kizárólag 
a Tücsök Óvoda mini bölcsődei ellátásának 7 férőhelye áll a 0-3 évesek rendelkezésére. A korábbi 
években az egységes óvoda-bölcsődeként működő intézményünk esetében a második életévet 
betöltött gyermekek 5 férőhelye minden évben 100%-ban kihasználásra került. 
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- a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha releváns); 

A mini bölcsőde 2017. szeptember 1-jével indult. A nevelési év kezdetéig 5 gyermek került 
elutasításra a bölcsődei férőhelyek hiánya miatt. A korábbi években az egységes óvoda-bölcsődeként 
működő intézményünk esetében minden alkalommal volt elutasításra kerülő második életévét 
betöltött gyermek (2013: 2 fő, 2014: 4 fő, 2015: 4 fő, 2016: 2 fő).  
 

- a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket, 

A korábban leírtak szerint az idei évben megtörtént a mini bölcsőde kialakítása, szolgáltatói 
nyilvántartásba vételével 2017. szeptember 1-jétől működik. Amennyiben jelen fejlesztés 
támogatásban részesül, a minibölcsődei 7 férőhely átszervezésével és további 5 új férőhellyel bölcsődei 
intézmény alakul ki. 
 

- a 3 éven aluliak számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 3 éven aluli gyermekek számára biztosított 
ellátási formákat, azok férőhelyszámát.  

Az elmúlt három év 3 évben (2014, 2015, 2016) a három éven aluli gyermekek számának alakulását a 
tanulmány mellékletében részletezzük, statisztikai adatok alapján, kiegészítve 2017-es adatokkal 
(4. számú melléklet). 
A Tücsök Óvoda ellátási területén biztosított ellátási formák és férőhelyek az előző fejezetekben 
részletezésre kerültek (induló sellyei mini bölcsőde, sellyei családi napköziben senki nem kérte még 
bölcsődés korú gyermek nevelését). 
 

- a településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen belül a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.  

A 3 éves kor alatti és 6 éves kor alatti gyermekek esetében 2017. január 1-jén a HH-s és HHH-s 
gyermekszám az alábbiak szerint alakult a sellyei óvoda ellátási körzetéhez tartozó településeken 
(Jegyzői adatszolgáltatás alapján): 

3 éves kor alatti gyermekek száma Összesen 
Hátrányos 
helyzetű 

Halmozottan 
Hátrányos 

Sellye 70 5 1 

Sósvertike 5 0 3 

Marócsa 1 0 1 

Kákics 8 3 1 

Okorág 8 1 0 

Drávaiványi 13 0 3 

Drávasztára 2 0 0 

Összesen 107 9 9 

 

Mini bölcsődék esetében 

Pályázatunkra nem vonatkozik. 
 

Családi bölcsődék esetében 

Pályázatunkra nem vonatkozik. 
 

Óvodák esetében 

Pályázatunkra nem vonatkozik, mivel az óvodai fejlesztés nem jár férőhelybővítéssel. 
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1.3.8. Horizontális tevékenységek bemutatása 

8. Mutassa be a tervezett horizontális tevékenységek megvalósítását (energiahatékonysági intézkedések, 
akadálymentesítés, szórt azbeszt mentesítés)!  

1.3.8.1. Energiahatékonysági intézkedések 

Energiahatékonysági intézkedések tekintetében a projekttel érintett épületen végrehajtott 
infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre 
kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló 
szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és a fűtési és HMV 
(használati meleg víz) rendszer korszerűsítése révén. A fejlesztéssel érintett épület a 176/2008. 
(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, így arra 
vonatkozóan a Pályázati felhívásban vonatkozó pontokban kifejtettek relevánsak. 
Ezúton nyilatkozom, hogy a TOP-1.4.1-16 számú felhívás keretében benyújtott „Hátrányból, előnyt: 
Ormánság Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének 
csökkentése érdekében” című támogatási kérelemben szereplő energiahatékonysági intézkedések 
horizontális követelményként kerülnek teljesítésre, a TOP-3.2.1 felhívás kereténben nem kerül 
benyújtásra támogatási kérelem. 
Mivel a projektben érintett fejlesztés építési engedélyköteles tevékenység, a 7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) tekintetében a beruházás engedélyezésének időpontjában 
hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet kerül majd 
figyelembevételre. 
A Pályázati Felhívás 3.4.1.3 pont 2. pontjában előírtak szerint a meglévő épület bővítése történik, a 
bővítés mértéke nem haladja meg a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, és a 
kibővített épültrészt is magában foglaló teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet „DD – 
korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni a fejlesztést követően. 
A beruházások igazolására a fejlesztés előtti állapotra, továbbá a fejlesztés utáni állapotra 
vonatkozóan a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítvány készül. 

1.3.8.2. Akadálymentesítés 

A tervezett bővítés teljes körű, komplex akadálymentesítése elvárt, így is tervezzük. Az emeleti 
multifunkciós teremhez, illetve a meglévő épületben kialakított bölcsődei csoportszobához csatlakozó 
mosdóban, fürösztőben is biztosítjuk az akadálymentességet az egyik WC csésze megfelő méretű 
megközelíthetőségével. 
A meglévő épületrész esetében projekt arányos, alapvető akadálymentesítésről beszélünk. Eszerint 
mind a bölcsődei, mind az óvodai meglévő rész bejárata akadálymentesen megközelíthető, épületen 
belül mindkét részen akadálymentes mosdó áll a szülők rendelkezésére, a szülők által is látogatható 
helyiségek akadálymentesen elérhetők, az ajtókon kerekes székkel át tudnak jutni. Így el tudják érni az 
öltöztető-átadó helyiségeket és az igazgatási személyzeti helyiségek közül azokat, amit szülők 
egyébként is felkereshetnének. A meglévő foglalkoztatók öltözőinek ajtóit ennek érdekében a felújítás 
során kerekes székkel átjárhatóra cseréljük.  Az emelet elérése kerekesszéket fogadni tudó felvonóval 
biztosított. 

1.3.8.3. Szórt azbeszt mentesítés 

Pályázatunkra nem vonatkozik, a fejlesztéssel érintett épület nem tartalmaz azbesztet. 
 

1.3.9. Konyhafejlesztés 

9. Konyhafejlesztés esetén a Felhívásban foglaltak szerint mutassa be az adagszámok alakulását!  

A pályázat keretében a Pályázati Felhívás 3.4.1.1. A) i) pontjának megfelelően új főzőkonyha 
létrehozása történik, a kapcsolódó eszközbeszerzéssel, választható tevékenységként: 10.000 fő 
lakosságszám alatti település és 26 millió összköltség feletti projekt esetében az adagszámok legalább 
51%-át a 0-6 évesek adagszámai és a szociális adagszámok együttesen érik majd el, így jelen pályázat 
keretében kívánjuk létrehozni a gyermekétkeztetést szolgáló új konyhát. Az óvodai ellátáshoz 
szükséges tálaló/melegítőkonyha működik jelenleg az épületben. A melegítő konyhában a helyszínen 



„Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése 
gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” 

16 

történik tízórai és uzsonnaelőállítása, valamint a Zrínyi utcai főzőkonyhából szállított, az óvodában 
melegített ebéd tálalása. A melegítőkonyha jelenlegi helye szűkös, elrendezése nem optimális (az 
épület nevelési területének közepén található), eszközfelszereltsége elavult. A melegítőkonyha 
kizárólag az óvodai ellátást szolgálja. A főzőkonyha a Zrínyi utcai épületben található, elavult 
felszereléssel és ingatlannal. Távolsága az óvodától nehezíti a biztonságos gyermekek ellátását, állandó 
költséget jelent az ételszállítás tekintetében. A Zrínyi utcai épület kedvezőtlen elhelyezkedése mellett 
annak felújítását nem tervezzük. Gazdaságos megoldást a bölcsőde mellett épülő bővítményben 
történő új főzőkonyha létesítése jelent. A főzőkonyha 170 adagos lesz, mely adagszám a 0-6 éves 
gyermekek– és munkahelyi –, ezen felül szociális alapon étkeztetésben részesülők étkeztetését 
szolgálja (például gyermekvédelmi ellátásként 18 éves korig járó étkeztetés). A kapacitások 
kihasználása várhatóan 100%-os lesz. A meglévő, Zrínyi utcában lévő konyhaépület várhatóan 
kizárólag a for-profit részt fogja tudni kiszolgálni (illetve szociális alapon étkeztetésben részesülők új 
főzőkonyhai adagszámán felüli adagszámokat, a korábbi adagszámok alapján különbözet várhatóan 
felmerül), de ezen régi konyhaépület felújítása és fejlesztése nem tárgya jelen beruházásnak. 
Az új főzőkonyha adagszámai a fenntartási időszakban tehát várhatóan napi 170 adag számítása 
mellett, munkanapokra vetítve (évi átlagos 253 munkanapszámmal számolva): 43.010 adag/év. 
Az adagszámok a meglévő főzőkonyhai adagszámok alapján megalapozottak a 2015-2016-os tanévre 
vonatkozó adagszámok teljesek (szeptembertől augusztusig), a 2016-2017-es tanév adagszámai nem 
teljesek, a megalapozó tanulmány 2017. júliusi készítésekor történt összesítés alapján): 

Ellátási forma/adagszámok 
Előző évi 

2015-2016-os tanév 

Jelenlegi 
2016-2017-es tanév 

(részadatok) 

0-6 éves 28 014 22 420 

szociális (0-18 éves gyermekek szünidei étkeztetése) 11 155 3 422 

iskolai 43 435 26 810 

óvodai dolgozói 5 701 4 569 

szociális dolgozói 0 0 

iskolai dolgozói 1 841 1 260 

egyéb profitorientált: eladott lakossági adagszám 5 024 11 

egyéb profitorientált: rendezvények (pl. lakodalom, ballagás) 1 173 503 

ÖSSZESEN 96 343 58 995 

 
A fenti adagokból az új főzőkonyhában előállítandó adagszámok kiemelése: 

Ellátási forma/adagszámok 
Előző évi 

2015-2016-os tanév 

Jelenlegi 
2016-2017-es tanév 

(részadatok) 

0-6 évesek + szociális ellátás adagszáma   
0-6 éves 28 014 22 420 

szociális (0-18 éves gyermekek szünidei étkeztetése) 11 155 3 422 

óvodai dolgozói 5 701 4 569 

ÖSSZESEN 44 870 30 411 

 
A helyiségek száma és kialakítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt (62/2011. (VI. 30.) VM 
rendelet, különböző típusú és készültségi fokú ételek elkülönített tároló, előkészítő, feldolgozó 
helyiségei, egyéb kiszolgáló helyiségek, pl. öltöző, vizesblokk. A terület helyiségeit más funkció – 
óvodai, bölcsődei – nem veheti igénybe). 
1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi 
gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 
részesülő gyermek számára, ha a család jövedelmi szintje alapján a jogszabályi jogosultság fennáll. A 
települési önkormányzat kötelező feladatává válik a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei 
étkeztetés biztosítása, lehetőleg helyben, vagy ételelvitel/ételkiszállítás biztosításával. Ezen felül a 
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén is biztosítani 
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szükséges a déli meleg étel, valamint a hideg étel elvitelét. A feltétel megteremtéséhez a konyha 
önálló, szülői érkezésre és távozásra alkalmas bejárattal is rendelkezni fog. 
 

1.3.10. Járműbeszerzés 

10. Amennyiben a projekt keretében, járműbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be a jármű beszerzésének 
indokoltságát, a felhasználás lehetőségét, az ellátandó tevékenységeket.  

Pályázatunkra nem vonatkozik. 
 

1.3.11. Jogszabályi minimum feletti parkoló 

11. Amennyiben a projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely 
és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése tervezett, kérjük, mutassa be annak indokoltságát.  

A beruházás keretében kizárólag a hatályos jogszabályokban előírt minimális számú parkolóhely és 
akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra. A vonatkozó jogszabályok értelmében a beruházással 
érintett bővülés generál parkoló igényt. Ez esetünkben a pluszként létesülő óvodai foglalkoztatóra 
korlátozódik (alapfokú oktatási intézmény - itt óvoda - esetén a foglalkoztatók alapterülete jelenti a 
parkoló számítás alapját). Az előírás a foglalkoztatók minden megkezdett 20 m2-e után vár el egy 
beállót. Itt tehát három új parkoló kialakítása szükséges. Ez az önkormányzattal történt előzetes 
megállapodás értelmében az ingatlant határoló közterületeken megoldható. 
Mivel a parkolók kijelöléssel kerülnek kialakításra, elektromos járművek használatához szükséges töltő-
infrastruktúra kiépítését nem tervezzük. 
 

1.3.12. Kisgyermekellátás területén jártas szakemberrel történő együttműködés 

12. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásának bővítését célzó 
fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember 
bevonása szükséges. Kérjük, mutassa be az együttműködés szempontjait!  

Az előírt szakember bevonása megtörtént Lajtai Zsolt Jánosné személyében. A szakértő bevonására 
már a fejlesztés 2016-os előkészítésekor sor került. Az együttműködés szempontjai: 
1. előírásoknak megfelelő szakértő kiválasztása. Az önéletrajzot, a végzettségi dokumentumokat és az 
együttműködési megállapodást mellékeljük. A szakértő jelenleg vezetőként bölcsődében dolgozik: 
bölcsődevezető (Pécs, Napsugár Bölcsőde). A hivatkozott NM rendelet szerinti elvárásoknak megfelel: 
szociális alapvégzettséggel és bölcsődei szakgondozó (OKJ) végzettséggel rendelkezik. 
2. a szakértő teljes tervezésben és projektmegvalósításban történő részvétele: 
a) előkészítés: a szakértő a pályázat benyújtásához készített előzetes terveket, műszaki leírást, jelen 
megalapozó dokumentumot és a bölcsődei ellátással összefüggésben készült eszközlistát (az egyéb 
fejlesztések nem tartoznak a bölcsődei fejlesztéshez, pl. konyhai, óvodai eszközök) az előkészítés során 
véleményezte, javaslatot tett a módosításokra, végül jóváhagyó aláírással látta el. 
b) projektfejlesztés: a mérföldkövek során kidolgozásra kerülő engedélyezési terv és kiviteli terv 
készítésekor szakmai konzultáció, a terveket jóváhagyó aláírás megadása. 
c) projekt megvalósítás: projekt záró beszámolóhoz együttműködéséről emlékeztető benyújtása, 
köztes szakmai kérdések megválaszolása, a bölcsődei ellátásra vonatkozó szakmai munka elindításának 
segítése. 
3. földrajzi elérhetőség: tekintettel a sellyei megvalósítási helyszínre, kiemelt szempont volt a 
személyes konzultációt és részvételt biztosító elérhetőség. 
A kisgyermekellátási szakértő mellett kiemelt figyelmet fordítunk a partneri kapcsolatok 
kialakítására. Az óvoda aktív együttműködést alakított ki az iskolával, szülőkkel, szakszolgálatokkal, 
védőnői hálózattal, MÁLTAI Szeretetszolgálattal, fenntartó/nemzetiségi/kisebbségi 
önkormányzatokkal, horvát testvérváros óvodájával. Kapcsolattartás formája függ az időjárástól és 
évszaktól, mert rendezvényeket csak az udvaron lehet megrendezni jó idő esetén, mivel az épület nem 
rendelkezik nagy befogadó térrel. A kistérségi óvodák közötti hatékony együttműködés érdekében 
közös pedagógus-, illetve gyermekprogramokon, bemutatókon, konferencián, továbbképzésen, 
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kiránduláson vesznek részt. Vezetői szinten a kistérségi intézmények, tagintézmények között 
folyamatos a szakmai párbeszéd, az internetes, telefonos kapcsolattartás. 
A beruházás bölcsődei új ellátás kialakítására irányul, ezért tervezzük bölcsődei intézménnyel további 
partneri kapcsolat kialakítását mely előkészületeként, már felvettük és rendszeres kapcsolatot tartunk 
a bölcsődék megyei módszertani szaktanácsadójával és a szakmai munkát segítő helyi régiós 
módszertani bázisintézménnyel. 
A székhelyóvoda dolgozói létrehozták az „Óvoda a gyermekekért” alapítványt, mely a gyermekek 
fejlődéséhez, fejlesztéséhez, óvodai életük sokoldalúbbá tételéhez szükséges eszközök, udvari játékok 
beszerzését, programok szervezését támogatja. 
 

1.3.13. Megújuló energia alkalmazása és energiatakarékos megoldások bemutatása 

13. Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások alkalmazása 
tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére!  

Az előzetes számítások alapján a tervezett bővítéssel kiegészülő épület nagy biztonsággal megfelel a 
Tanúsítási Kormányrendelet szerinti DD-korszerűt megközelítő kategória elvárásainak. Fenti cél biztos 
elérésének érdekében a bővítmény szerkezeteit a költség optimalizált szintet biztosító kialakítással 
tervezzük. Az épület energiaháztartását a bővítmény tetején elhelyezett kb. 7 kW energiát biztosító 
napelemekkel segítjük. 
Az új, illetve meglévő épületben újonnan kialakított helyiségek világítását korszerű, energiatakarékos 
LED világítótestek biztosítják. A meglévő kazánház elavult kazánjai helyett energiatakarékos 
készülékeket tervezünk. A további gépészeti berendezések is korszerű, az energiát hatékonyan 
felhasználó típusok. A szellőző rendszer hővisszanyerővel üzemel. A déli nyílászárók előtt külső 
árnyékolók lesznek felszerelve, melyek védenek a nyári túlmelegedéstől, ugyanakkor nem 
akadályozzák a téli szolár nyereség érvényesülését. A tervezett bővítés emeletes mivolta és lehetőség 
szerinti kompakt tömege jelentősen emeli energiahatékonyságát. 
A megújuló energia hasznosításra épülő megoldás (7kW napelem) költségvonzata nettó 2.800.000 Ft. 
 

1.3.14. A projekt kapcsolódása más projektekhez 

14. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez (pl.: ESZA jellegű tevékenységek)!  

A projekt más projekthez nem kapcsolódik. A korábbi fejlesztések bemutatása fejezetben leírtakkal 
összhangban megállítható, hogy infrastrukturális beruházásra hosszú ideje nem volt lehetőség, főként 
a források szűkössége miatt. Egyetlen beruházás a mini bölcsőde kialakításához szükséges minimális 
jogszabályi feltételekhez kapcsolódó átalakítás volt az idei évben. A sellyei járás 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet értelmében komplex programmal segítendő járás, valamennyi a fenntartásban ért 
intett település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerintkedvezményezett település. 
Korábbi ESZA jellegű pályázat óvodai témakörben nem került megvalósításra. 
Az intézmény sikeresen pályázott az Oktatási Hivatallal együttműködésben megvalósítandó 
„Esélyteremtő óvodai programra”, mely jelen fejlesztéshez nem kapcsolódóik, ugyanakkor az óvodai 
nevelést érinti. Az együttműködés célja az EFOP 313-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és 
integrációs köznevelési intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” című kiemelt projekt 
keretében a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejlesztése az esélyteremtő nevelési eljárások 
eredményes alkalmazása. A projekt célja egy méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer 
megteremtésére irányuló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. Az intézmény helyi 
jó gyakorlatának bemutatásával, valamint képzési helyszín biztosításával hozzájárul az EFOP 311-14-
2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt projekt keretein belül 
megvalósuló akkreditált pedagógus továbbképzések megvalósulásához, két témában. 
Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban és a művészeti 
nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban elnevezésű képzések megtartásában, 
kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatásában. 
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1.3.15. A projekt kapcsolódása más pályázathoz 
Pályázatunkra nem releváns, az érintett épület fejlesztésre támogatást, hazai forrást korábban nem 
nyertünk el. 
 

1.3.16. Hozzáférhetőség és területi különbségek változása a fejlesztés eredményeként 

16. Mutassa be, hogy a fejlesztés eredményeként a hozzáférhetőség és a területi különbségek hogyan változnak.  
Mutassa be a beruházással érintett feladatellátási hely/szolgáltatás szerinti településen, körzetben a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számát, arányát, helyzetét! Mutassa be az ellátott HH/HHH 
gyermekszámot a beruházással érintett intézményben és feladatellátási helyen! 

A beruházás megvalósításával kiemelt cél, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva 
csökkentésre kerüljenek a hozzáférhetőség területi különbségei. A fejlesztés révén a járásban 
bölcsődei ellátás jön létre, mely eddig az érintett ormánsági településen nem volt elérhető ellátás, 
illetve 2017. szeptember 1-jétől 5 férőhely létesül a nyertes pályázat esetén átszervezéssel bölcsődei 
férőhellyé alakuló mini bölcsődében. Az óvodai felújítással, bővítéssel megteremtésre kerülnek az 
egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei, és ezzel biztosítsa a minőségi 
szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A fejlesztés révén a szülők, elsősorban nők 
munkaerőpiacra történő visszatérési lehetőségei javulnak. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a 
befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, 
valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs 
nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. A tervezett beruházás hozzájárul a szűk 
kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, mivel az új 12 fős (max. 14 főre bővíthető) bölcsődei 
csoportszoba lehetőséget biztosít arra, hogy a 3 éves korig a gyermekek nevelése a bölcsődei 
csoportban történjen, nem növelve ezzel az óvodai csoportok létszámát. 
A fejlesztés helyszíne az Ormánság, mely terület országos viszonylatban elmaradottnak tekinthető, 
lakossága súlyos hátrányok között él sok más településen élő lakosokkal szemben.  
Az óvodai ellátás szerinti településeken a hátrányos (HH, vagy 2H jelöléssel) és halmozottan hátrányos 
(HHH, vagy 3H jelöléssel) gyermekek száma magas, országos viszonylatban is kiemelkedő. A gyermekek 
ellátása, étkeztetése a törvényi előírásoknak megfelelően megoldott, a hátrányos helyzetű családok 
segítésére rendelkezésre álló keretek azonban szűkösek. 
2015-ben a sellyei és akkor még tagóvodaként működő csányoszrói és magyarmecskei óvoda 
körzetében 513 hátrányos helyzetű gyermeket tartottak nyilván. Az ellátási körzet népességére 
vetítve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 0-18 éves gyermekek száma 8,6% volt. A sellyei 
ellátási körzetben 302 gyermek volt hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű gyermekek közül 79,8 
% volt halmozottan hátrányos (241 gyermek). 
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A 3 éves kor alatti és 6 éves kor alatti gyermekek esetében 2017. január 1-jén a HH-s és HHH-s 
gyermekszám az alábbiak szerint alakult a sellyei óvoda ellátási körzetéhez tartozó településeken 
(Jegyzői adatszolgáltatás alapján): 

3 éves kor alatti gyermekek száma Összesen 
Hátrányos 
helyzetű 

Halmozottan 
Hátrányos 

Sellye 70 5 1 

Sósvertike 5 0 3 

Marócsa 1 0 1 

Kákics 8 3 1 

Okorág 8 1 0 

Drávaiványi 13 0 3 

Drávasztára 2 0 0 

Összesen 107 9 9 

 

6 éves kor alatti gyermeke száma Összesen 
Hátrányos 
helyzetű 

Halmozottan 
Hátrányos 

Sellye 61 9 3 

Sósvertike 12 3 5 

Marócsa 3 1 2 

Kákics 7 1 1 

Okorág 2 2 1 

Drávaiványi 11 1 8 

Drávasztára 11 7 1 

Összesen 107 24 21 

 
Tehát 2017. január 1-jén mindösszesen 214 gyermekből 33 HH-s (15%) és 30 HHH-s (14%) gyermek 
volt, vagyis a gyermekek 29 %-a valamilyen hátránnyal rendelkezik a többiekhez képest. 
Sellyei óvodában a 2015-2016-os 101 fő HH (69%), melyből 60 fő HHH (61%), továbbá 4 fő (50%) SNI-
s gyermek. A 2016-2017-es tanévben összesen 20 HH-s és 41 HHH-s és 4 SNI-s gyermek nevelése zajlott 
a sellyei óvodában. A beiratkozási adatok alapján a 2017 szeptemberében induló tanévben 27 HH-s és 
34 HHH-s, 3 SNI-s gyermek jár az óvodába. (Fontos megjegyezni, hogy a korábbi évek adatai nem 
összehasonlíthatóak ezen adatokkal, mivel időközben a HH és HHH besorolás szempontjai törvényi 
módosítás miatt változtak, például korábban a HHH-s gyermekek HH-snak is számítottak, jelenleg 
viszont már nem.) A mini bölcsődében nincs SNI-s és HH-s, HHH-s gyermek. Minden csoportra jut 
átlagosan 10-15 magatartás problémával küzdő gyermek. 

2. Kockázatok bemutatása 
1. Milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen bekövetkezési valószínűséggel 
rendelkeznek, és milyen hatást gyakorolhatnak a projektre? Kérjük, mutassa be a kockázati tényezők 
mérséklésére tervezett intézkedéseket is.  

A projekt megvalósítása során a következő kockázati tényezőket látjuk reálisnak, melyeket az alábbi 
intézkedések keretében megelőzünk, illetve felmerülés esetén kezelünk annak érdekében, hogy a 
projekt a rendelkezésre álló időtartamon belül késedelem nélkül megvalósítható legyen. A 
kockázatkezelési terv figyelembe veszi az egyes kockázatok előfordulási valószínűségét és 
hatásmaximumát, valamint ismerteti az elhárítás eszközeit is. 
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A főbb kockázati események, amik szerint kategorizáltunk, a következők: 

 Külső kockázatok, 

 Pénzügyi kockázatok, 

 Tevékenységi kockázatok, 

 Emberi erőforrás kockázatok. 
Valószínűség mértéke: 1 – alacsony 
Hatás mértéke: I. – alacsony hatásfok  
A kockázatokat bemutató táblázat a tanulmányba épített 5. számú melléklet. 

3. Fenntarthatóság szempontjai 
1. Kérjük, mutassa be hogyan biztosított a fejlesztendő intézmény és/vagy szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 
éves) működtetése, pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága.  

A fejlesztés hozzájárul a meglévő óvoda magasabb műszaki és szolgáltatási színvonalú, gazdaságilag 
könnyebben fenntartható működéséhez, emellett kapacitásbővítést is eredményez. A bölcsődei 
férőhelybővítés hatására az intézmény 12 fő 0-3 éves gyerek nappali ellátására lesz alkalmas (a 2017. 
szeptembertől működő és a fejlesztés hatására átminősítésre kerülő 5 mini bölcsődei férőhellyel 
együtt), valamint az új főzőkonyha kialakításával hatékonyabb működést tud biztosítani. 
Az óvoda fenntartása Társulási formában valósul meg, s a normatív hozzájárulás igénylésére Sellye 
Város Önkormányzat jogosult. Ez a központi költségvetési hozzájárulás 2016. évben 209.365 eFt volt, 
mely kiegészült Sellye Város Önkormányzat, valamint az óvoda vonzáskörzetébe tartozó települések 
saját erejéből finanszírozott4.873 eFt hozzájárulással. Az intézmény saját működési bevétele 2016. 
évben 34.681 eFt volt. Az elemzésből kiderül, hogy az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül 
jelenleg nem fenntartható. 
Az óvodák bevételi szerkezetében az önkormányzati hozzájárulás látja el a kiegyenlítő szerepet, azaz 
kiegészíti a többi bevételt a költségek fedezése érdekében. A fejlesztés kapacitásbővülést eredményez, 
mely hatására a központi költségvetési támogatás nő, de ez a bevétel növekedés a kiadási oldalon is 
ugyan ilyen arányban jelentkezik. Az önkormányzati hozzájárulás a költségek adta szükségszerűségnek 
megfelelően változik. 
A tervezett bölcsődei férőhelybővítés a jelenlegi információk alapján (2016. évi XC. törvény 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről) éves szinten 9.000.eFt központi költségvetési 
többlet hozzájárulást eredményez, mely a kiadási oldalon is jelentkezik. Ez a kapacitásbővítés 
várhatóan önkormányzati többlet hozzájárulást nem von maga után. 
2016. évben 2.174 eFt beruházási költség keletkezett, mely összeg első sorban az elavult eszközök 
pótlására irányult. Várhatóan 2019-től az új eszközök beszerzése után az intézménynél ez a költség 500 
e Ft-ra csökken.  
Az új, korszerűbb konyha kialakításával, a régi konyha for-profit működtetésének kiadásával, valamint 
az épület energetikai felújításának hatására (megújuló energiaforrások felhasználásával) 2020. évtől a 
közüzemi díjak várhatóan 1.500 eFt-tal, a karbantartási költségek 100 eFt-tal csökkenek.  
2024. után a korszerűbb eszközállomány pótlási költségére a csökkenő közüzemi, karbantartási 
költségek fedezetet tudnak biztosítani. 
Összességében a fejlesztés hatására 2020. évtől az Önkormányzatok hozzájárulása 687.eFt-tal 
csökkenhet (ez a tendencia már a megvalósítási időszak alatt is jelentkezik, mivel 2017 és 2019 között 
az eszközök cseréje a projekt keretében történik, így a pénzügyi beruházási költség kizárólag a projekt 
költségeit tartalmazza, nem igényel további ráfordítást), azonban ezt több külső tényező, legfőképp az 
adott évi központi költségvetési hozzájárulás mértéke döntően befolyásolhatja. Ettől függetlenül az 
intézmény pénzügyi fenntarthatósága várhatóan javul.  
A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát bemutató táblázat a tanulmányba épített 6. számú 
melléklet. 
A jelenlegi szakmai és szervezeti működést a következő években nem kívánjuk módosítani, hiszen a 
2017-es szervezeti átalakítás a működés optimalizálását szolgálta, figyelembevéve a gyermekszámok 
alakulását és a jogszabályi változásokat. 
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4. Terület-specifikus értékelési szempontok bemutatása 
A területspecifikus értékelési szempontok bemutatását terjedelmi okok miatt a tanulmány 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

5. Csatolandó mellékletek 
„Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” sablon szerint csatolt mellékletek: 

1. A projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és 
kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodás 

2. A kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajza 
3. Beszerzendő eszközök listája 
4. TSM szerinti külön dokumentum (Pályázatunkra nem vonatkozik)  

Egyéb, a tanulmány adatait alátámasztó, a pályázathoz csatolt mellékletek: 
1. Műszaki dokumentumok 
2. Óvodai alapító okirat 
3. Társulási megállapodás, fenntartói hozzájárulás 
4. Konyha működési engedély 
5. OSA adatlapok 

Tanulmánnyal egybe szerkesztett mellékletek listája: 
1. Az elmúlt 15 év intézményi fejlesztéseinek bemutatása 
2. Épületbővítés szükségességének bemutatása 
3. 2016-os igényfelmérés 
4. 3 év alatti gyermekek számának bemutatása az elmúlt 3 évben 
5. Kockázatelemzés 
6. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata  
7. Területspecifikus értékelési szempontok bemutatása 
8. 2015-2023 éves időszakra vonatozó évenként várható demográfiai trendek alakulása 
9. Óvodai fejlesztés alátámasztása az óvodai ellátottság bemutatásával 

6. Forrásjegyzék 
1. www.teir.hu 
2. www.ksh.hu 
3. Kormányhivatali adatszolgáltatás 
4. Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatása 
5. Védőnői adatszolgáltatás 
6. Saját adat: igényfelmérés 
7. Az Ormánsági Tücsök Óvoda Pedagógiai programja, fenntartói és működési dokumentumai 
8. Védőnői adatszolgáltatás (Csányoszrói, Magyarmecskei, Sellyei és Drávasztárai körzetek) 
9. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
10. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
11. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
12. 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról 
13. 15/1998. (IV. 30.) NM rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 

14. 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

15. 32/2012.(X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének 
irányelvéről 

16. 363/2012.(XII. 17.) Kormányrendelet Óvodai nevelés országos alapprogramja 

http://www.teir.hu/
http://www.ksh.hu/


„Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése 
gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” 

23 

17. 6/2016. (III. 24.) EMMI rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 

18. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 
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7. Mellékletek 
1. számú melléklet: Az elmúlt 15 év intézményi fejlesztéseinek bemutatása 
 
Tekintettel az alábbi táblázat szerinti beruházási évekre, általánosságban megállapíthatjuk, hogy jelen 
projekttel való átfedésről nem beszélhetünk. A korábbi felújítások már vagy elavulttá váltak, ezért 
ismételt felújítás szükséges, vagy beavatkozás nem szükséges. 

Beruházás 
éve 

Beruházás tevékenységei, 
műszaki tartalma 

vázlatosan 

Beruházás 
értéke  

(Ft, bruttó) 

Beruházás 
finanszírozási 

forrása 

Jelen projekttel való 
átfedés ismertetése 

(tevékenység szinten) 

 2000 
vezetékes gáz bevezetése 
tetőjavítás, szigetelés   1.500.000 saját forrás 

Gáz ellátást nem érinti a 
beruházás, a meglévő 
épület tetőszigetelése 
csak pontszerűen, illetve 
a bővítménnyel való 
érintkezéskor kerül 
felújításra. 

 2003 takarékos izzók, lámpák  800.000 saját forrás 

 A 13 évvel ezelőttinél 
modernebb, 
hatékonyabb lámpák 
kerülnek beszerelésre. 

 2004 
nyílászáró csere, 
csaptelepek cseréje   14.700.000 

decentralizált 
térség és 
település 
felzárkóztatás 

 Nyílászáró csere csak az 
átalakítással érintett 
területen (bölcsőde 
leendő helye) történő 
ablaknyílás áthelyezésnél 
várható. 

2011 
radiátorok cseréje, 
vizesblokk felújítása 1.707.709 

1/2010. (I.19.) 
ÖM rendelet 

Radiátorok cseréje 
szintén csak az 
átalakított területen 
várható, a vizesblokk 
minimális felújítása 
ismét szükséges. 

 2012 

Öltözők és foglalkoztatók, 
közlekedők és előterek 
meleg és 
hidegburkolatainak cseréje, 
öltözőszekrények elbontása, 
pótlása, burkolatcseréhez 
kapcsolódó festés és 
mázolás elvégzése, külső 
lépcsők felújítása  27.615.000 

7/2011. (III. 9.) 
BM rendelet 
14. §(2) 

A 2012-ben cserélt 
burkolatok ismételt 
cseréje csak az 
átalakítással érintett 
területen történik meg, 
valamint ahol a fizikai 
használat miatti kopás 
indokolja 
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Beruházás 
éve 

Beruházás tevékenységei, 
műszaki tartalma 

vázlatosan 

Beruházás 
értéke  

(Ft, bruttó) 

Beruházás 
finanszírozási 

forrása 

Jelen projekttel való 
átfedés ismertetése 

(tevékenység szinten) 

 2017 Mini bölcsőde kialakítása 1 500 000 saját forrás 

Mini bölcsődei 
csoportszobakialakítása 
meglévő óvodai 
csoportszoba 
átalakításával, 
mozgáskorlátozott WC 
kialakítása, mini 
bölcsődei kerthelyiség 
leválasztása és 
eszközbeszerzés 
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2. sz. melléklet: Az épületbővítés szükségességének bemutatása 
A tervezett beépítést alapvetően meghatározzák a telek kialakult beépítési viszonyai és a használattal 
szemben támasztott elvárások, illetve a meglévő épület műszaki paraméterei. Utóbbira való tekintettel 
döntöttünk úgy, hogy elvetjük az emeletráépítés gondolatát, mivel ehhez a meglévő szerkezeti 
rendszerbe kellene olyan mértékben belenyúlni, ami nyomán szinte valamennyi helyiséget újra kellene 
padlózni, szerelni. A ráépítéshez jelenlegi épület szerkezetét meg kellett volna erősíteni. Az 
épületszerkezeten túl az alap megerősítése is szükségessé vált volna. Az emeleti ráépítésnél 
költséghatékonyabb megoldás az épület bővítése. A meglévő épülethez csatlakozó bővítésnél a nyugati 
és az északi telekhatár mentén 5,0 m előkertet kell tartani, a szomszédos iskolaépülettől pedig 7,0 m 
tűztávolságot tartunk. A déli oldalon a meglévő foglalkoztató terasza jelent határt. A tervezett program 
két szinten helyezhető el, ezt a helyi építési szabályzat lehetővé teszi. Az alaprajzi elrendezést 
alapvetően befolyásolta a sokrétű megfeleltetés szükségessége (pl. az emeleti foglalkoztató tájolására 
vonatkozó előírások, a tűzvédelmi menekítés elvárásai: bejáratok-kijáratok száma, lift elhelyezése, 
továbbá a melegítő konyha technológiai elrendezés rendje, stb.). 
Az 1.3.2. fejezet, valamint a pályázathoz csatolt műszaki dokumentumok bemutatják a bővítményben 
elhelyezett funkciókat. 
1. Földszint: 
1.1. Tornaszoba és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakításának indokoltsága: jogszabályi 
kötelezettség, valamint az óvodai program „egészséges életmód kialakítása” fejezete tartalmazza, 
hogy feladat a testi szükségelek, mozgásigény kielégítése, a harmonikus és összerendezett mozgás 
fejlődésének segítése, képességek fejlesztése, egészségégnek edzése, óvása, megőrzése. Az 
egészségfejlesztési program része a mindennapos testnevelés, testmozgás.a hiperaktív, valamint 
magas mozgásigényű gyermekek száma nagyban indokolja egy, a lehetőségekhez mért legnagyobb 
befogadóképességű tornaszoba létesítését, mely elengedhetetlen az egészséges fejlődésükhöz. 
1.2. Főzőkonyha bővítménybe költöztetése: a jelenlegi helyen egyrészt szűkös a melegítőkonyha 
területe. 
A melegítőkonyha másrészt az intézmény épületének közepén található, elrendezése zavarja az egy 
traktusban található igazgatási-vezetési munkát, zavarja a csoportszobai foglalkozásokat. A 
bővítményben történő áthelyezés indoka a mai kornak megfelelő infrastruktúra kialakíthatósága, a 
megfelelő elkülönített helyiségek létrehozásának lehetősége. A Zrínyi utcai konyha épületből az étel 
átszállítása mindennapos nehézséget jelent az óvodai épületbe, továbbá kiemelt nehézséget jelent az 
ételek biztonságos szállítása. A konyha jelenlegi épülete és infrastruktúrája rendkívül leamortizálódott, 
fejlesztésre szorul. Ugyanakkor gazdaságos átalakításra alkalmatlan. A konyha a későbbiekben a for-
profit étkeztetést szolgálja majd (várhatóan külső szolgáltató részére átadásra kerül). Az óvodai 
étkeztetést a helyszínen kívánjuk megvalósítani. Az óvodai és bölcsődei gyermekeken, az óvodai 
személyzeten kívül szociális étkeztetést fog szolgálni (gyermekétkeztetésben részesülő fiatalok 
számára) az adagszámok 51%-ában. Ezen felül iskolai étkeztetést fogja szolgálni. 
1.3. Lift és lépcsőház: az emeleti funkciók eléréséhez az akadálymentesítés megvalósítása lifttel 
lehetséges. A lépcsőház elhelyezése, a menekülési útvonalat a tervezés jelenlegi, kezdeti szakaszában 
már személyesen egyeztetésre került a szakhatósággal. 
1.4. Tálaló kocsi tartó: a tálaló kocsi tartó funkcióját tekintve a konyhai részhez tartozik, ezért került a 
bővítménybe. A jelenlegi helyén kerül kialakításra a szülői és akadálymentes mosdó. 
1.5. Raktár: az óvodai eszközök tárolására a jelenlegi struktúrában a működés során tapasztalt tárolási 
helyigény nem áll rendelkezésre. Pl. az udvari kijáratok lezárásával a szélfogót használjuk raktárnak, 
mely akadályozza a megfelelő udvari kijutatást (csak csoportszobán keresztül lehetséges). 
1.6. Ruhatár (és irattár): a babakocsival érkező szülők itt tehetik le a babakocsit. A multifunkciós 
teremben tartott nagy létszámú rendezvények esetén a kabátok itt helyezhetőek el. Továbbá 
irattárolásra alkalmas rész kerül kialakításra, mivel az óvoda jelenleg nem rendelkezik az iratok 
tárolására alkalmas területtel. 
1.7. Logopédiai szoba és fejlesztő szoba: a földszinten szintén megszüntetésre kerül a fejlesztő szoba. 
A funkció az emeltre kerül, kialakításkor viszont a használatot segítő kettéosztás megtörténik. A 
logopédiai és az egyéni fejlesztés így rugalmasabban, akár egy időben is történhet, a több települést is 



„Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése 
gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” 

27 

ellátó érkező szakemberek munkabeosztását segíti. A fejlesztés eszközigénye is elkülönítetten 
tárolható. A pedagógiai program tartalmazza az óvodai nevelés feladatai között az egészséges 
életmódra nevelést, mely fejezetben szerepel, hogy szükség esetén megfelelő szakember kerül 
bevonásra, pl. fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopedagógus. Az intézményben nevelt 
gyermekekhez és SNI-s gyermekekhez rendszeresen jár logopedagógus, fejlesztőpedagógus. A SNI-s 
gyermekek számára szükséges egy olyan fejlesztő szoba kialakítása, mely lehetőséget biztosít számukra 
a nyugodt környezetben történő egyéni foglalkozásra. A foglalkozásokhoz elengedhetetlen a megfelelő 
fejlesztő eszközök beszerzése is.  
2. Emelet: 
2.1. Az emeleten védőráccsal ellátott tetőterasz kerül kialakításra, mely alkalmas lesz a többfunkciós 
térben tartandó családi, testvéróvodákkal tartott közös programok esetén kisebb csoportos 
foglalkozások megtartására.. 
2.2. Az idősebb korosztály számára nevelési céllal történő közös étkeztetéshez, továbbá az óvodai 
hosszabb és nagy létszámú rendezvények hideg, esetenként meleg étkezéssel történő ellátásához 
szükséges tálaló és mosogató helyiségek szükségesek. A kapacitások kihasználtsága indokolt a 
következő pontban leírt multifunkciós terem kialakításával. 
2.3. Osztható multifunkciós terem és kapcsolódó vizesblokk: 
Egy nagy közösségi tér létesítésével lehetőség nyílik közösségi programokra, mely a normál kulturális 
fejlődés megalapozásának elengedhetetlen feltétele. A nevelési programban foglaltak könnyebb 
elérésének eszköze ezen helyiség létrehozása. 
Az óvodai program „egészséges életmód kialakítása” fejezete tartalmazza az egészséges életmódra 
nevelés, köztük az étkezésre való odafigyelés, az étkezési szokások kialakításának fontosságát, továbbá 
a kulturált étkezés illemszabályainak megismertetését. A program tartalmazza azt is, hogy a gyermekek 
eredményes gondozása érdekében a családdal együtt kell működni (gyakran „neveljük a családokat 
is”). 
A feladat megvalósítására alkalmas a multifunkciós terem, ahol egyrészt lehetőség van az idősebb 
korosztály egy csoportban történő leültetésére, ezzel csökkentve a csoportszobában étkezés során 
fellépő zsúfoltságot is. A csoportszobákban az étkezés előtt az asztalok, székek felállítása szükséges, 
mely a nevelési idő rovására történik. Az idősebbek külön étkeztetésével kevesebb előkészítési feladat 
több időt hagy a csoportszobai nevelésre. A gyermekek étkezését a csoportszobában az nehezíti, hogy 
le kell ágyazni, 20-25 ágyat letenni, ami akadályozza az étkezést, a folyamatosságot. Addig várni kell a 
gyermekeknek, amíg a feltakarítás megtörténik, pl: rizs után. Ezt követően történhet az ágyak kirakása, 
hogy le tudjanak feküdni. Sok a holtidő, ami a gyermekek fegyelmezetlenségét idézi elő, nehezebb őket 
lenyugtatni, kevesebb az idő a tényleges nevelésre. 
Továbbá alkalmanként lehetőség lesz a szülők leültetésére is, családos közös tanulás megvalósítására. 
Ezzel is segítve a hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentését. A pedagógiai program 
étkezési illemszabályok közös tanítási része eddig szülői részvétel nélkül zajlott. A gyermek a helytelen 
viselkedési mintát újra és újra visszahozza otthonról. 
A nagy létszámú rendezvények megtartását segíti (időjárás függvényében vagy elmaradt, vagy kis 
csoportban kellett megtartani, mely miatt elveszti a lényegét: alkalmankéntinagyobb csoportban 
történő nevelést). A pedagógiai programban szerepelnek a szülői részvétellel rendezett programok, 
valamint a szülőknek szervezett programok: közös játékok: versenyjátékok, társasjátékok, ügyességi 
játékok, vetélkedések.Óvodai programok: a pedagógiai programban tanévenként 17 olyan program 
van felsorolva, mely óvodai szintű program (pl. farsang, anyák napja, ballagás), melyeket rossz idő 
esetén az udvar igénybevétele nélkül csak külön csoportokban lehet megtartani. 
Indokolja továbbá a pedagógiai programban a partneri kapcsolatokra vonatkozó fejezetben leírt 
programok megtartása: iskolásokkal közös majális az óvodában, tagintézmények, térség óvodái részére 
közös sportnap, mulatság. A testvérvárosi óvoda gyermekeinek rendezvényeken történő  részvétele 
ezentúl megfelelő méretű helyiségben történhet, a zsúfoltság megszűnik. 
A multi funkciós terem fog helyt adni a kialakításra kerülő játszóháznak, az időszakos 
gyermekfelügyeletnek. 
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3. számú melléklet: Új bölcsőde kialakítására vonatkozó igény felmérése 
 

I. Igényfelmérés módszertana 

 

Az Ormánsági Tücsök Óvoda új bölcsődei férőhelyeire vonatkozó igényfelmérést (szükségletelemzést) 

szekunder és primer kutatás révén tettük meg. 

 

1. Szekunder kutatás 

A szekunder kutatás során az elérhető népességi adatok elemzését hajtottuk végre. Az adatok forrása 

a www.ksh.hu, valamint a www.teir.hu hivatalos adatbázisok. Az elemzés a KEKKH (Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) rendelkezésre álló adatai alapján az állandó 

népességre vonatkozik. A KSH és a TEIR 2010-2014 közötti december 31-i adatok, továbbá a KSH 

részéről szolgáltatott 2015 december 31-i adatok elemzése révén jutottunk a szekunder kutatás 

eredményeire. Ezen felül az elemzés kiterjedt az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde 

jelenlegi egységes bölcsődei 5 férőhelyére vonatkozó kihasználtságra. 

 

2. Primer kutatás 

A primer kutatás reprezentatívkutatás volt. A megkérdezettek kifejezetten a védőnői és óvodavezetői 

szolgáltatásokat igénybe vevők, kisgyermekkel rendelkező szülők voltak. 

A bölcsőde várhatóan 2018-ban kezdi meg működését. Tehát elsősorban a 2015-ben született és 

később megszülető gyermekek és szüleik/nevelőik tartoznak a célcsoportba. A kérdőívezés során a 

2015-16-ban született gyermekek szüleit és a 2016-ban már várandós szülőket, továbbá az óvodás korú 

gyermekek szüleit kérdeztük meg. 

A primer kutatás eszközeként a kérdőív kitöltését választottuk. A kérdőívezés egyik módja a védőnői 

váróban történő kihelyezés volt. A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli volt. A kérdőíves felmérés 

jelen helyzetben célravezető, mivel a rendelkezésre álló széles körű statisztikai adatokra épülő 

szekunder kutatás alapján is megállapíthatóak eredmények. A statisztikai adatok mellett szükségesnek 

láttuk felmérni a bölcsőde igénybevételére irányuló hajlandóságot is. A kérdőíves felmérés mellett szól 

továbbá, hogy az igényfelmérés kis számú kérdés alapján megtehető (nem szükséges hosszú, részletes 

kifejtés, amelyhez célravezetőbb a mélyinterjú, vagy a fókuszcsoportos eljárás). Az önkéntesen 

kitöltött kérdőívek esetleges alacsony száma is hozhat megerősítő vagy cáfoló eredményeket. A 

kérdőív másik előnye az anonimitás, ugyanis a családtervezési szokások érzékeny, személyes témának 

számítanak, melyről tapasztalataink szerint nem szívesen nyilatkoznak a célcsoport tagjai. 

Kérdőívek kerültek kihelyezésre az óvodában annak feltérképezésére, hogy a kisgyermekes szülők 

körében a további gyermek(ek) vállalására vonatkozó információk feltérképezésre kerüljenek. 

http://www.ksh.hu/
http://www.teir.hu/
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A kitöltött kérdőív az igényfelmérés végén kerül bemutatásra. 

 

II. Kutatási adatok elemzése, eredmények bemutatása 

 

1. Szekunder kutatás eredményei 

 

A szekunder kutatás eredményei a megalapozó egyes fejezeteiben megtalálhatóak az alábbiakra 

vonatkozóan: 

- Tücsök Óvoda 5 bölcsődei férőhely-kihasználtsága (100%, minden évben van elutasított 

gyermek) 

- az ellátási terület egyéb, bölcsődés korú szolgáltatásainak bemutatása és kihasználtsága (nincs 

ilyen típusú szolgáltatás, a családi napközi 7 férőhelye terhére nem mutatkozik 3 év alatti 

gyermek elhelyezésére igény) 

- három éven aluli gyermekek számának alakulása az elmúlt három évben (csak Sellyén 60-70 

közötti évenkénti gyermekszám) 

- demográfiai előrejelzés a 0-2 éves korcsoportra vonatkozóan trendfüggvény beépítésével 

(csak Sellyén 60-63 közötti évenkénti gyermekszám) 

A kapott eredmények a tágabb értelembe vett ellátási terület (sellyei, magyarmecskei, csányoszrói 

telephelyek ellátási területéhez tartozó települések) védőnői szolgálatát ellátó védőnőkkel 

egyeztetésre került. 

 

A kutatás eredményeként megállapíthatjuk, hogy a gyermekszámok alapján a törvényi kötelezettség 

szerinti települési 40 fős bölcsődés korú  - 3 év alatti – gyermekre vonatkozó minimális gyermekszámot 

Sellye Város közigazgatási területe fogja elérni. Tehát a város esetében az Önkormányzat kötelezett 

lesz 2017-től bölcsődei helyek fenntartására (az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény alapján). 

 

2. Primer kutatási eredményei 

A kérdőíves felmérés során 53 kérdőív került önkéntesen kitöltésre az óvodában és a védőnői 

szolgálatokon kihelyezett anonim kérdőíveken. 

A kitöltött kérdőívek 64%-át sellyei lakóhelyű személy töltötte ki. A jelenleg működő óvodák ellátási 

körzete tekintetében a sellyei székhely óvoda területéről érkezett vissza a kérdőívek 81,1%-a, a 

magyarmecskei és a csányoszrói óvoda területéről a kérdőívek 9,4-9,4 %-a). 

A kitöltők életkora 18-41 éves kor közötti volt. 
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A kérdőív kitöltői közül 36 személynek van 3 év alatti gyermeke, 16 személy igénybe venné egy 

esetlegesen már működő bölcsőde szolgáltatásait. A kérdőívet kitöltők közül 34 személy tervezi 

további gyermek vállalását, összesen 12 személy venné igénybe később a bölcsődei szolgáltatásokat. 

Az adatokat torzíthatja azon kérdőívek eredménye, mely esetében a 3 éves kor alatti kisgyermekkel 

nem rendelkező személy, valamint a további gyermeket nem tervező személy is nyilatkozik a bölcsődei 

ellátás igénybevételére vonatkozóan. Ezért az eredményeket a fent felsorolt eset figyelembe hagyása 

nélkül is elemeztük. Tehát a 3 év alatti gyermekkel rendelkező 36 személy közül valóban 16 személy 

venné igénybe a bölcsődei szolgáltatás, ugyanis a 23 nemmel válaszolónak jelenleg nincs 3 év alatti 

gyermeke. A jövőben gyermeket tervező 34 személyből 10 személy tervezi a bölcsődei szolgáltatás 

igénybevételét (2 igent válaszul megjelölő nem tervez gyermeket, tehát válasza nem releváns). 

A települési adatok elemzésével megállapíthatjuk, hogy a sellyei lakóhelyű kitöltők esetében 16 

férőhelyre lenne igény. Míg a többi településen összesítve a csányoszrói körzetben 2, a magyarmecskei 

körzetben 4, a sellyei ellátási körzet Sellyén kívüli egyéb településein pedig 4 férőhelyre lenne igény. 

 

A kutatás eredményeként megállapíthatjuk, hogy a szülői igények alapján várhatóan kizárólag Sellye 

város esetén merül fel törvényi kötelezettség a bölcsődei ellátás biztosítására. A fent említett törvényi 

kötelezettség szerinti legalább 5 szülői igény felmerülése esetén szükséges egy település 

önkormányzatának megoldani a bölcsődés korú – 3 év alatti – gyermekek ellátását. 

 

A kérdőívek adatainak összesítését az alábbi táblázatok mutatják be: 

VÁLASZOK ÖSSZESEN 53   

1. Lakóhely    

Sellye 34   

Magyarmecske 3   

Kisasszonyfa 1   

Magyartelek 1   

Marócsa 1   

Drávasztára 3   

Kákics 2   

Nagycsány 1   

Besence 1   

Sósvertike 1   

Drávaiványi 1   

Csányoszró 3   

Okorág 1   
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2. Nem     

Nő 48   

Férfi 5   

3. Életkor darab   

18 2   

19 2   

20 2   

21 6   

22 6   

23 3   

24 4   

25 4   

26 5   

27 3   

28 1   

29 3   

30 3   

31 1   

32 0   

33 1   

34 1   

35 2   

36 0   

37 1   

38 1   

39 0   

40 1   

41 0   

42 1   

4./a. Van- e 3. életévét be nem töltött gyermeke? 

Nincs 14   

Van 39   

4./b. Amennyiben van, igénybe venné-e a bölcsődei ellátást? 

Igen 16   

Nem 37    

5. Tervezi-e további gyermek vállalását? 

Igen 34   

Nem 19    

6. Amennyiben a későbbiekben gyermeket vállal, igénybe venné-e a bölcsődei 
ellátást? 

Igen 12   

Nem 41   
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Települési 
összesítés   Sellye  

Sellyei ellátási körzet 
egyéb települései  

Magyarszéki ellátási 
körzet  

Csányoszrói ellátási 
körzet 
  

Válaszadók 
köre   

3 év alatti 
gyermekkel 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
nem 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
nem 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
nem 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
nem 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
nem 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
nem 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
tervezők 
válaszai 

3 év alatti 
gyermekkel 
nem 
rendelkező, 
és/vagy 
gyermeket 
nem 
tervezők 
válaszai 

4./a. Van- e 3. életévét be nem töltött gyermeke? 

Nincs 14 15   1   1       

Van 39 19   8   4   5   

4./b. Amennyiben van, igénybe venné-e a bölcsődei ellátást? 

Igen 16 9   3   2   2   

Nem 37 13 12 5 1 2 1 3   

5. Tervezi-e további gyermek vállalását? 

Igen 34 20   7   5   2   

Nem 19 14   2       3   

6. Amennyiben a későbbiekben gyermeket vállal, igénybe venné-e a bölcsődei ellátást? 

Igen 12 7   1   2     2 

Nem 41 13 14 6 2 3   2 1 

Összesen igénybe venni kívánt bölcsődei férőhely 
(3 év alatti gyermekkel rendelkező, és/vagy gyermeket tervezők válaszai) 

Összesen   16   4   4   2   
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KÉRDŐÍV LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

ÚJ BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ IGÉNY FELMÉRÉSE 

 

1. Mi az Ön lakóhelye?……………………. 

 

2. Az Ön neme? (Karikázza be a megfelelőt!) 

Nő Férfi 

 

3. Az Ön életkora? ……………………. 

 

4. Van-e 3. életévét be nem töltött gyermeke? 

Nincs Van 

 

Amennyiben van, igénybe venné-e a bölcsődei ellátást? 

Igen Nem 

 

5. Tervezi-e további gyermek vállalását? 

Igen Nem 

 

6. Amennyiben a későbbiekben gyermeket vállal, igénybe venné-e a bölcsődei 

ellátást? 

Igen Nem 

 

Válaszát és a felmérésben való aktív részvételét tisztelettel köszönjük! 
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4. számú melléklet: A 3 éven aluli gyermekek számának alakulása az elmúlt 3 évben 
 
A bölcsőde működési területe az óvodáéval és jelenleg már működő, de nyertes pályázat esetén 
átszervezés révén megszűnő mini bölcsődéével egyező 7 település lesz. (Jegyzői adatszolgáltatás 
alapján, 2017. január 1-jei legfrissebb adatok.) 
 

3 éven aluliak számának alakulása 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 

Sellye 70 64 62 70 67 

Drávaiványi 5 8 13 14 10 

Drávasztára 1 3 9 10 9 

Kákics 8 4 4 6 6 

Marócsa 8 5 3 4 3 

Okorág 13 11 3 3 3 

Sósvertike 2 6 4 3 7 

Összesen 107 101 98 110 105 

 
Ugyanakkor szabad férőhely terhére bármely településről vehet majd fel 3 éven aluli gyermeket. 
Tájékoztatásul bemutatjuk az előző év elemzését az Ormánysági Tücsök Óvoda korábbi tagóvodái 
településeire, mivel a szabad kapacitások terhére várhatóan elsősorban ezen településekről fogadnak 
majd bölcsődés korú jelentkezőket. 
 

3 éven aluliak számának alakulása - Magyarmecskei tagóvoda 2 015 2 014 2 013 

Kisasszonyfa 9 6 7 

Magyarmecske 18 15 16 

Magyartelek 9 6 7 

Összesen 36 27 30 

 

3 éven aluliak számának alakulása - Csányoszrói tagóvoda 2 015 2 014 2 013 

Besence 3 2 4 

Csányoszró 13 13 12 

Nagycsány 6 5 7 

Összesen 22 20 23 

 

Összesen 2 015 2 014 2 013 

Sellyei székhelyóvoda ellátási területe 98 110 105 

Csányoszrói tagóvoda ellátási területe 36 27 30 

Magyarmecskei tagóvoda ellátási területe 22 20 23 

Összesen 156 157 158 
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Forrás: KSH adatszolgáltatás Baranya megye településeinek állandó lakosságára vonatkozó 
korcsoportos adatok összesítésével. 
 

  

0 20 40 60 80 100 120

Csányoszrói tagóvoda ellátási területe

Magyarmecskei tagóvoda ellátási területe

Sellyei székhelyóvoda ellátási területe

3 éven aluli gyermekek számának alakulásának összesítése jelenlegi 
feladatellátási helyenként

2 013 2 014 2 015
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5. számú melléklet: Kockázatelemzés 

Kockázati 
esemény neve 

Kockázat leírása, 
bekövetkezésének hatása 

Való-
színűség 

Hatás 
Kockázatkezelési stratégia 

(megelőzés, mérséklés, 
kezelés) 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

Infrastrukturális 
Az előkészítés során tervezési 
hiba történik. 

1 III. 

A projektgazda szorosan 
együttműködik a műszaki 
tervezővel, igényeit 
világosan megfogalmazza. 
Tervező már pályázat 
előkészítése során 
egyeztetett 
szakhatóságokkal, 
kisgyermekellátási 
szakértővel. 
Tervezési hiba esetén 
áttervezés. 

Infrastrukturális 

Az infrastruktúra 
elégtelensége vagy hibája 
akadályozhatja a szakszerű 
működtetést. 

1 III. 

A műszaki tervek 
elkészítése során 
kooperáció az óvodai 
vezetővel. 

Meghibásodások- 
technikai károk 

A felújított és bővített 
épületekben a 
beépített/beépítést nem 
igénylő berendezések 
meghibásodnak. 

1 III. 
Garanciális javítás 
megrendelése és 
folyamatos karbantartás. 

Jogi és 
szabályozási – 
szabványok 
változása 

Hatósági előírások változása 2 II. 
Vonatkozó szabványok 
ellenőrzése, változások 
betartása. 

Jogi és 
szabályozási 

A jogszabályok és egyéb 
szabályok korlátozhatják a 
kívánt tevékenységek 
terjedelmét. 

1 II. 
Jogszabályok nyomon 
követése, felkészülés a 
változásokra. 

Gazdasági 

Váratlan események, infláció 
negatív hatással lehetnek az 
előirányzott tervek 
megvalósulására. 

2 III. 

Folyamatos tájékozódás, a 
gazdasági hatások 
feltérképezése, inflációval 
növelt költségvetés 
betervezése. 

Lakossági kockázat 

Az információhiány a 
lakosság körében negatív 
érzéseket, hozzáállást, 
ellenállást válthat ki.  

1. II. 

Folyamatos tájékoztatás, 
beruházásra való 
felkészítés, előremenetel 
kommunikációja. 

Elemi csapások 

Tűz, árvíz vagy egyéb elemi 
csapások hatással lehetnek a 
kívánt tevékenység 
elvégzésének képességére. 

1 III. 

Megelőzés, tájékozódás, a 
lehetséges veszélyek 
feltérképezése, folyamatos 
nyomon követése. 

Katasztrófaese-
mény bekövetke-
zése 

Természeti, személyi 
figyelmetlenség/baleset. 

2 III. 
Elsősegély csomagok 
kihelyezése és cseréje az 
erre kijelölt helyeken. 
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Kockázati 
esemény neve 

Kockázat leírása, 
bekövetkezésének hatása 

Való-
színűség 

Hatás 
Kockázatkezelési stratégia 

(megelőzés, mérséklés, 
kezelés) 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 

Költségvetési 

A kívánt tevékenység 
ellátására nem elég a 
rendelkezésre álló forrás. A 
források kezelése nem 
ellenőrizhető közvetlenül. 

1 I. 

Gondos költségvetés 
tervezés, árajánlatok 
kérése, kivitelezői kötbér 
beépítése. 

Működtetőszakma
i megfelelősége 

Az új bölcsődei ellátás 
működtetésére nincs 
alkalmas szakember. 

1 I. 
A jogszabályi előírásoknak 
megfelelő szakember 
bevonása. 

Csalás vagy lopás Eszközvesztés, forrásvesztés. 1 I. 

Felelősök, ellenőrzési 
pontok kijelölése a 
megvalósítás során, 
kivitelezői biztosítás és 
őrzés-védelem kérése. 

Felelősség-
vállalási 

A szervezetre mások 
cselekedete negatív hatást 
gyakorol, és a szervezet 
jogosult kártérítést követelni. 

2 II. 
Felelőssel szembeni 
jogszerű eljárás. 

Óvodai és 
bölcsődei 
férőhelyek 
kihasználatlan-
sága 

A benyújtott pályázat nem 
részesül támogatásban. 

1 III. 

A pályázati felhívásnak 
eleget téve, alaposan 
kidolgozott, a vállalásokat 
és kötelezettségeket 
figyelembe véve kell a 
pályázatot elkészíteni, 
esetleges módosításokat a 
TSZ-benmegfogalmazottak 
szerint kell benyújtani.  

A kockázatok 
áthárítása 

Különböző garanciális 
kötelezettség- vállalásokkal, 
biztosítás vagy 
kezességvállalás áthárítása. 

1 I. - 

Bizonytalanság 
Kockázat megosztása az 
érdekeltek között. 

1 I. 
Felelősségi körök 
meghatározása. 

Elállás 
A projekttől, vagy 
projektrészektől való elállás 

1 I. 
A projekttervezés során a 
megvalósítás gondos 
előkészítése. 

Eszközamorti-
záció 

Elhasználódás, esetleges 
rongálódás. 

3 III. 

Pénzügyi ütemezésnek 
megfelelően szabad 
források felhasználása 
tartalékképzésre.  

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

Közbeszerzési 
kockázat 

Közbeszerzés 
eredménytelensége 
fedezethiány, vagy ajánlatok 
nem megfelelősége miatt. 

1 III. 

Felelős tervezés (műszaki 
tartalom – fedezet 
összhangja. Közbeszerzési 
szakértő megbízása, 
ajánlattételre alkalmas 
feltételek meghatározása. 
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Kockázati 
esemény neve 

Kockázat leírása, 
bekövetkezésének hatása 

Való-
színűség 

Hatás 
Kockázatkezelési stratégia 

(megelőzés, mérséklés, 
kezelés) 

Működési 
Elérhetetlen/megoldhatatlan 
célkitűzések. A célok csak 
részben valósulnak meg. 

1 I. 

Célrendszer a pedagógiai 
programmal és jogszabályi 
előírásokkal  összhangban 
került kidolgozásra. 

Információs 

A döntéshozatalhoz nem 
megfelelő információ 
(mennyiségi, minőségi) 
következményeként téves 
döntéseket hoznak. 

3 III. 

A felhívásnak megfelelő 
szakemberek 
(projektmenedzsment) 
alkalmazása, folyamatos 
tájékoztatás a kompetens 
személyek felé a projekt 
pénzügyi helyzetével 
kapcsolatban. 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 

Személyzeti 

A hatékony működést 
korlátozza, vagy teljesen 
ellehetetleníti a szükséges 
számú, megfelelő képesítésű 
személyi állomány hiánya. 

1 I. 

Személyi hiány nem áll 
fenn, pótlással kezelhető. A 
projektmenedzsment 
szervezet szakmai 
tapasztalattal rendelkező 
személyek részvételével 
kerül felállításra. 

Szervezeti 

A hatékony működést 
akadályozza a nem kellően 
feladatorientált, 
funkcionálisan, illetve 
területileg túlzottan tagolt 
szervezet 

1 I. 
A szervezeti felépítésnek 
megfelelő irányítási 
folyamatok kialakítása. 

Egészség és 
biztonsági 

Ha az alkalmazottak jó 
közérzetének igénye elkerüli 
a figyelmet, a munkatársak 
nem tudják teljesíteni 
feladataikat. 

2 II. 

Megfelelő pszichés és 
infrastrukturális munkahelyi 
környezet biztosítása, 
folyamatos monitoring. 
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6. számú melléklet: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (Ft) 

Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

1.Pénzügyi beruházási költség 2 174 000 15 611 785 11 901 155 372 487 060 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

2.Pénzügyi működési költség 248 257 000 248 257 000 248 257 000 248 257 000 254 892 000 254 892 000 254 892 000 254 892 000 254 892 000 

3.Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 250 431 000 263 868 785 260 158 155 620 744 060 255 392 000 255 392 000 255 392 000 255 392 000 255 392 000 

7.Pénzügyi működési bevétel 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 34 621 000 

8.Egyéb bejövő pénzáram 4 873 000 2 699 000 2 699 000 2 699 000 4 186 000 4 186 000 4 186 000 4 186 000 4 186 000 

9.EU támogatás 0 15 611 785 11 901 155 372 487 060 0 0 0 0 0 

10.Nemzeti hozzájárulás (11+12) 210 937 000 210 937 000 210 937 000 210 937 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 

11.Központi irányítószervi hozzájárulása 210 937 000 210 937 000 210 937 000 210 937 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 216 585 000 

12.Saját forrás (13+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Pénzügyi maradványérték  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.Bevételi pénzáram 7+8+9+10 250 431 000 263 868 785 260 158 155 620 744 060 255 392 000 255 392 000 255 392 000 255 392 000 255 392 000 

19.Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. számú melléklet: Területspecifikus értékelési szempontok bemutatása 
 
1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 
 
1.1. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei ITP-ben nevesített stratégiai célok teljesüléséhez 
 

 Értékelési szempont Indoklás Pontszám 

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 

1.1. 

A tervezett fejlesztési projekt 
hozzájárul a megyei ITP-ben 
nevesített stratégiai célok 
teljesüléséhez. 

A projekt az alábbi, a megye által meghatározott ITP célokhoz illeszkedik: 
1. helyi gazdaságok fejlesztése: 
2. tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, 
3. piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés, 
4. társadalmi felzárkózás elősegítése, 
5. stratégiai erőforrások fenntartható használata, 
6. elérhetőség és mobilitás javítása. 
 
1. helyi gazdaságok fejlesztése: Azáltal, hogy a kisgyermekek ellátása biztosítottá válik (különösen a 
0-3 éves kor közöttiek, melyre eddig nem volt lehetőség), a kisgyermeket nevelők munkapiacra 
történő visszatérése hamarabb lehetővé válik, a visszatérő munkaerő (megfelelő képzettséggel, 
tapasztalattal) a gazdaság potenciálját jelenti. Akár önfoglalkoztatóvá válással, akár helyi 
gazdaságban történő elhelyezkedéssel a kisgyermeket nevelők munkavégzésük és 
produktivitásuk révén hozzájárulnak a helyi gazdaságok fejlesztéséhez. Az óvodai és bölcsődei 
fejlesztés segíti a helyi humánerőforrás helyben tartását. 
2. tartós növekedésre képes gazdaság teremtése: A Dráva medencében, érintve az Ormánságot, így 
Sellyét és a környező településeket, számos turisztikai fejlesztés előkészítése zajlik. A tartós 
növekedésre képes gazdaság megteremtése címszó alatt a Baranya Megyei ITP többek között a 
turisztikai potenciál erősítését, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését, együttműködés növelését 
említi. Az előzőekben leírtak szerint a kisgyermeket nevelők a munka világába történő 
visszatéréssel önfoglakoztatóként vagy alkalmazottként a turizmusban, egyéb növekedési 
ágazatokban is elhelyezkedhetnek, javítva a turisztikai elérhetőségét, ezáltal a turisztikai potenciált 
a megyében. 

6 db ITP 
célhoz való 
illeszkedés 

5 pont 
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3. piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés: A fejlesztés révén olyan szolgáltatás 
érhető el a térségben, amely eddig csak korlátozott létszámban, maximum 5 fő 2-3 éves korú 
részére volt biztosított, illetve szeptembertől 7 fő 0-3 éves korú részére biztosított. A hátrányos 
helyzetű gyermekek szocializációja már korai korban megkezdődik, megteremtve a megfelelő 
emberi erőforrás későbbi képezhetőségének alapját. A hátrányos helyzetű szegénységben élő 
társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az 
alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. 
4. társadalmi felzárkózás: A társadalmi felzárkózás és integráció elősegítése érdekében kiemelt cél 
a szegénységben és kirekesztődésben élők számának csökkentése, újratermelődésének 
megakadályozása. A hátrányos-helyzetű szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához 
elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások 
területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. Kiemelten figyelmet kell fordítani a 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének javítására mind a 
formális, nem formális és informális oktatásszervezés tekintetében. A társadalmi egyenlőtlenségek 
enyhítésében a szociális ellátórendszer kiemelt szerepet játszik. Cél a szociális ellátórendszer 
hatékonyságának növelése, különösen az alapszolgáltatások, 
5. stratégiai erőforrások fenntartható használata: Baranya megye lakosságának jövőbeli magasabb 
életminősége megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő, 
új szemléletű, racionális környezet-, illetve erőforrás gazdálkodást. A projekt keretében 
energiahatékonysági intézkedésként a bővítménnyel kiegészített épület DD energetikai minősítést 
szerez majd. A meglévő épületben teljeskörűencserélésre kerül a fűtési rendszer és a melegvíz 
ellátást biztosító rendszer. A fejlesztés során napelemek kerülnek telepítésre. 
6. elérhetőség, mobilitás javítása: A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok 
mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának 
fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása, melynek megvalósítása során a környezeti 
szempontokat is figyelembe kell venni. A fejlesztés révén 0-3 éves gyermekek elhelyezés a 
térségben megoldott, így a munkába járó kisgyermeket nevelő foglalkoztatott nem szükséges a 
gyermeket távolabbi településre utaztassa (akár Pécsre). A gyermekek falubusszal érkeznek az 
óvodába és az iskolába az ellátási terület településeiről. 
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1.2. 

A tervezett fejlesztés hozzájárul a 
megyei szinten vállalt 
eredményességmérési keretes 
indikátor - "Fejlesztett, 0-3 éves 
korú gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma" - 
teljesítéséhez. 

A fejlesztés keretében 12 bölcsődei férőhely jön létre. A meglévő mini bölcsődei 7 férőhely 
átsorolása mellett további 5 férőhely lesz biztosított az új bölcsődei ellátás létrejöttével. A mini 
bölcsődei férőhelyek infrastrukturális feltételeit szükséges tovább fejleszteni, mivel a bölcsődei 
előírások lényegesen szigorúbbak. A 7 mini bölcsődei férőhely fejlesztése révén megtörténik azok 
átsorolása, mely által bölcsődei férőhellyé válik. 

Bölcsőde: 
max. 12 
férőhely 

fejlesz-tését 
tervezik: 
4 pont 

1.3. 

A projekt keretében újonnan 
létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma.  

A fejlesztés keretében 12 bölcsődei férőhely jön létre. A meglévő mini bölcsődei 7 férőhely 
átsorolása mellett további 5 új férőhely lesz biztosított az új bölcsődei ellátás létrejöttével. A mini 
bölcsődei férőhelyek infrastrukturális feltételeit szükséges tovább fejleszteni, mivel a bölcsődei 
előírások lényegesen szigorúbbak. A 7 mini bölcsődei férőhely fejlesztése révén megtörténik azok 
átsorolása, mely által bölcsődei férőhellyé válik. 

Bölcsőde:  
ha max. 12 

férőhely 
fejlesz-tését 

tervezik: 
2 pont 

1.4. 
A fejlesztés hozzájárul a gyerekek 
szabadban tartózkodási 
körülményeinek javításához. 

A projekt keretében beszerzésre kerülő új, kültéri, rögzített, mozgásfejlesztő, vagy játszóeszközök 
száma, melyek megfelelnek a 78/2003. (XI.27) GKM és a 7/2012. (IV.18.) NGM rendelet feltételeinek 
a támogatási kérelemhez csatolt eszközlista alapján 4 db: négytornyú vár, fészekhinta, hajó, 
hatszögletű mászóka. 

4 db felett: 
2 pont 

2. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

2.1. 

Óvodai infrastrukturális fejlesztés 
esetén a projektgazda törvényi 
megfelelőség érdekében valósít 
meg férőhelybővítést.  

2015. évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátásáról, valamint felügyeletére vonatkozó 
szabályozást. Ennek következtében a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak 
biztosításához, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 
főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési 
önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni. 
Az MSZ 24203-1:2007 magyar szabvány alapján az óvodák számára előírja a tornaszoba 
szükségességét. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (1. ÓVODA) meghatározott 
minimum követelményeknek való megfeleltetése, melynek jelen pillanatban nem tesz eleget az 
Ormánsági Tücsök Óvoda, hiszen a rendeletben szereplő helyiségek közül jelenleg nem rendelkezik 
többek között a kötelezően előírt tornaszobával és azt az épület meglévő helyiségeiből (pl. 
átalakítással), továbbá saját forrásból kialakítani nem tudja. 

2 pont  
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2.2. 
A településen eddig nem elérhető 
szolgáltatás/intézmény kerül 
kialakításra. 

A településen eddig nem működött bölcsőde. A fejlesztés eredményeként bölcsődei intézmény 
kerül szolgáltatási nyilvántartásba vételre. 

igen: 
3 pont 

2.3. 
A projekt elősegíti a hátrányos 
helyzetű lakosság integrációját.  

A támogatási kérelembenyújtásakor a HH  
és/vagy a HHH gyermekek aránya:  
- meghaladja az 50%-ot (5 pont),  
- 20-50% közötti (3 pont),  
- 20% alatti (0 pont).  
Bölcsődei ellátásban nincs HH és HHH gyermek. 
Óvodai ellátásban 34 HHH/116= 29,31%-> 3 pont 

3 pont 

2.4. 

A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 
26.) Korm. rendelet 3. sz. 
melléklete alapján 
kedvezményezett, fejlesztendő, 
komplex programmal fejlesztendő 
járásba tartozó településen valósul 
meg. A tervezett projekt 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklete alapján társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezett 
településen vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott 
településen valósul meg.  
 
 
 

A 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott komplex 
programmal fejlesztendő járásban valósul meg, Sellye és az óvodai működési területhez tartozó 
további valamennyi település a Sellyei járásban található (Baranya megye, Dél-dunántúli Régió). A 
megvalósítás helyszínéül szolgáló település Sellye, mely a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések listáján 
átmenetileg kedvezményezett település. Ugyanezen kormányrendelet szerint az óvodai 
működési területhez tartozó Drávaiványi, Drávasztára, Kákics, Marócsa, Okorág, Sósvertike 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések, továbbá 
Kákics, Marócsa jelentős munkanélküliséggel is sújtott települések. 
Komplex programmal fejlesztendő járás: 3 pont 
Társadalmi-gazsasági és inf. kedvezményezett település: 6 * 2 pont 
Jelentős munkanélküliséggel súlytott település: 2 * 2 pont 
Maximálisan kapható pontszám: 5 pont 

5 pont 

3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
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3.1. 

Infrastrukturális fejlesztés esetén a 
projektgazda a projektben 
megújuló energiaforrások 
felhasználását tervezi.  

Igen, napelemek kerülnek telepítésre. 1 pont 

3.2. 

A fejlesztéssel érintett intézmény 
vállalja a szülők/hozzátartozók 
munkaidejéhez igazodó hosszabb, 
és/vagy rugalmas nyitva tartási idő 
megvalósítását . 

Igen, az Ormánsági Tücsök Óvoda vállalja a hosszabb és/vagy rugalmas nyitvatartási idő 
megvalósítását, minden tanév kezdetén igényfelmérésnek megfelelően kerül kialakításra. 

2 pont 

4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

4.1. 
A fejlesztés eredményeként nő az 
intézmény/szolgáltatás 
humánerőforrás kapacitása. 

1 új munkahely kerül kialakításra. 1 pont 

4.2. 

A fejlesztendő bölcsődei intézmény 
az alapfeladatain túli szolgáltatás 
(játszócsoport, időszakos 
gyermekcsoport) nyújtását 
térítésmentesen vállalja.  

Az Ormánsági Tücsök Óvoda játszócsoport és időszakos gyermekcsoport szervezését is vállalja 
térítésmentesen. 

2 pont 

Összesen: 32 pont 
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8. számú melléklet: a 2015-2023 éves időszakra vonatozó évenként várható demográfiai trendek alakulásáról 
 

1. Bölcsődei férőhelybővítés 
 
A bölcsőde működési területe az óvodáéval egyező 7 település lesz. Ugyanakkor szabad férőhely terhére bármely településről vehet majd fel 3 éven aluli 
gyermeket. Tájékoztatásul bemutatjuk a 2016-ban készült az elemzést az Ormánysági Tücsök Óvoda korábbi tagóvodái településeire is, mivel a szabad 
kapacitások terhére várhatóan elsősorban ezen településekről fogadnak majd bölcsődés korú jelentkezőket. 
 
Bölcsőde esetén a demográfiai előrejelzés a 0-2 éves korcsoportra vonatkozik. A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a bölcsődei 12 férőhely 
felesleges kapacitást nem teremt. A várható kapacitás kihasználtságot támasztja alá az igényfelmérés is. 
 
A számítás január 1-jei adatokat tartalmaz 2017-ig, az adatok forrása 2014-ig a www.ksh.hu korcsoportos adatok összegzése, 2015-ben pedig KSH adatkérés, 
2016-2017-re KEKKH adatok. Az továbbszámítása beépített trendfüggvénnyel történik. 
 

0-2 éves gyermekek 
számának alakulása 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Drávaiványi 12 8 12 10 14 13 1 13 11 11 11 11 11 11 

Drávasztára 7 9 9 6 10 9 6 2 8 8 8 8 8 8 

Kákics 16 12 11 6 6 4 4 8 11 11 11 11 11 10 

Marócsa 4 3 4 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 

Okorág 6 7 6 3 3 3 5 8 6 5 5 5 5 5 

Sellye 61 60 60 71 70 62 64 70 63 63 63 63 63 63 

Sósvertike 10 11 8 7 3 4 8 5 9 8 8 8 8 8 

Összesen 116 110 110 106 110 98 101 107 112 109 110 110 110 108 

 
A tényadatok 2015-ig álltak rendelkezésre a korábbi elemzés készítésekor: 

0-2 éves gyermekek 
számának alakulása 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Besence 7 8 7 5 2 3 8 7 7 6 6 6 6 6 

Csányoszró 20 19 12 12 13 13 19 17 16 16 16 16 16 16 

Nagycsány 5 6 4 7 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 

Összesen 32 33 23 24 20 22 32 29 28 27 27 28 27 27 



„Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése 
gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” 

46 

 

0-2 éves gyermekek 
számának alakulása 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kisasszonyfa 11 11 8 7 6 9 11 10 9 9 9 9 9 9 

Magyarmecske 11 16 13 14 15 18 12 13 14 14 14 14 14 14 

Magyartelek 11 10 110 6 6 9 34 31 29 28 28 28 28 28 

Összesen 33 37 131 27 27 36 57 54 52 51 51 51 51 51 

 
2. Óvodai férőhelyek fejlesztése 

 
A fejlesztéssel érintett sellyei sóvoda ellátási körzete az alábbi táblázat szerinti települések köre. Ugyanakkor szabad férőhely terhére bármely településről 
vehet majd fel 3 éven aluli gyermeket.  
 
A számítás január 1-jei adatokat tartalmaz 2017-ig, az adatok forrása 2014-ig a www.ksh.hu korcsoportos adatok összegzése, 2015-ben pedig KSH adatkérés, 
2016-2017-ben jegyzői adatszolgáltatás (KEKKH adatok). Az továbbszámítás a beépített trendfüggvénnyel történik. 
 

0-6 éves gyermekek 
számának alakulása – 
Sellye 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Drávaiványi 29 27 27 26 24 24 28 28 28 28 28 28 

Drávasztára 23 16 19 24 13 13 20 20 20 20 20 20 

Kákics 23 21 22 21 15 15 22 22 22 22 22 22 

Marócsa 6 3 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 

Okorág 18 13 11 10 10 10 14 14 14 14 14 14 

Sellye 154 157 156 151 131 131 155 155 155 155 155 155 

Sósvertike 17 20 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 

Összesen 270 257 256 254 263 263 262 262 262 262 262 262 
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9. melléklet: Óvodai fejlesztés alátámasztása az óvodai ellátottság bemutatásával 
 
A Sellyei járáshoz 38 település tartozik. A 38 településen mindösszesen 9 óvodai feladatellátási hely 
működik, melyet összesen 6 óvodai ellátást biztosító intézmény és további három tagóvoda tesz ki 
(Baksai Óvoda, Drávafoki Mosoly Óvoda, Felsőszentmártoni Horvát Nemzetiségi Óvoda, Gilvánfai 
Csupa Szív Óvoda, Vajszlói Aprófalva Óvoda – Bogádmindszenti tagóvodával –, az Ormánsági Tücsök 
Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde egykori 2 tagóvodája: Csányoszró és Magyarmecske, és végül 
fejlesztéssel érintett, a 2017-es átalakulás során létrejött Ormánysági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és 
Konyha). 
A sellyei járásban található óvodák férőhelyeinek számát az alábbi diagram mutatja be (2015). A sellyei 
óvodában a mini bölcsőde indításához szükséges helyiség igényt az óvodai csoportszoba biztosította, 
így 2017-től már csak 5 csoportszoba, 125 férőhely áll rendelkezésre a 3-6 éves gyermekek számára. A 
gyermekszámok alakulása ezt lehetővé tette. 
 

 
 
A fent megjelölt ellátási körzetben érintett településeken egyéb szervezet fenntartásában óvodai, 
bölcsődei, kisgyermekellátási intézmény nem működik. Az ellátási területek egyértelműen 
lehatároltak. A térségben két családi napközi található. Szintén a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 
fenntartásában működik a Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi napközi 7 
férőhellyel. Magyarmecskén pedig a Mózes Családi Napközi 21 férőhellyel. Óvodás vagy bölcsődés korú 
gyermeket csak Sellyén fogadnak. A sellyei családi napközi 100%-os kihasználtságon működik, fő 
profiljába a 14 éven aluli iskolás gyermekek tartoznak. Év közben vegyes összetételben iskolások, a 
nyári szünet idején főként csak alsó tagozatos gyermekek ellátása zajlik. Az óvodai ellátás augusztusi 
szünetében jellemzően 1-2 óvodás korú gyermek is a családi napköziben kerül elhelyezésre. Bölcsődés 
korú gyermek elhelyezését a szülők nem szokták kérni. 
 
 

Sellye; 155

Csányoszró; 
50

Magyarmecske; 
50Baksa; 75Bogádmindszent; 50

Drávafok; 30

Felsőszentmárton; 
50

Gilvánfa; 33

Vajszló; 175

ÓVODAI FÉRŐHELYEK SZÁMA A SELLYEI JÁRÁS TERÜLETÉN




