
 

 
 

Gyöngyikék” – Gyermekjóléti alapellátás fejlesztése Verpelét 

városában új bölcsődei szolgáltatói egység létrehozásával 

A projekt célja: A projekt keretén belül a 2 csoportos új óvoda 

építésén és a hozzá tartozó udvar rendezésén kívül az 

ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése tervezett 

tevékenység.  

A Verpeléti Gyöngyszem Óvoda 170 fő ellátására alkalmas intézménye megyei szinten is 

kiemelkedően magas szakmai színvonalon biztosítja a 3-6 éves korú gyermekek ellátását. A település 

a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett település. A tervezett 

szolgáltatás bevezetése a meglévő intézmény szolgáltatásbővítésével többcélú intézményként a 

szomszédos Tarnaszentmária és Feldebrő települések lakosságát is ellátná. 

Verpelét városában a 0-3 éves korú gyermekek intézményi ellátása jelenleg megoldatlan, hiánypótló 

feladat az önkormányzat számára az ellátás biztosítása, ami saját forrásból kivitelezhetetlen. 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 ellátására, felügyeletére vonatkozó  szabályozásnak eleget téve a 

fejlesztési forrás felhasználását látja az önkormányzat az egyetlen megoldásnak, a jogszabályból 

eredő kötelezettsége teljesítésére. A projekt célja Heves megyében, Verpelét városában 0-3 éves 

korú gyermekek ellátását biztosító új bölcsődei szolgáltatás létrehozása. A településen 2 csoportos 

bölcsőde építésével, igényfelmérés alapján igazolt lakossági szükségletet kielégítve új szolgáltatás jön 

létre. A fejlesztés - az eredményesen működő óvodai ellátás szolgáltatás bővítésével - egy 24 fő 

ellátására alkalmas bölcsőde építésével Verpelét érintett célcsoportján kívül a szomszédos Feldebrő 

és Tarnaszentmária települések lakosságát is ellátva, 3 település 0-3 éves korú gyermekeinek 

ellátására irányul. 

 

 

Specifikus célok 

• Új szolgáltatás létrehozása (bölcsődei) a településen mutatkozó igények kielégítése érdekében  

• Eszközbeszerzés az újonnan létrehozásra kerülő bölcsődei szolgáltatási egységben történő 

minőségi feladatellátás biztosításához  

• Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása  

• Az intézmény költséghatékony működésének megteremtése többcélú intézményi formával  

A projekt szakmai-műszaki tartalma 

Verpelét városban új bölcsődei szolgáltatás létrahozásával egy minimum 24 fő ellátására alkalmas (a 

csoportszobák mérete 14x3 m2 alapterületen biztosítja az ellátást) 2 csoportos bölcsődében 3 

település (Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária) 0-3 éves korú gyermekeinek ellátásáról fog 

gondoskodni a pályázó önkormányzat. A projekt megvalósítása kulcsindikátort teljesít 24 új bölcsődei 

férőhely létrehozásával. A fejlesztés célja a minimum 24 fő befogadására alkalmas Bölcsőde (a 

szükséges kiszolgáló helyiségekkel). A tervezett programot Verpelét Önkormányzata a Petőfi és Béke 



 

 
 

út sarkán álló, 337. hrsz. telek egy részében kívánja 

megvalósítani. A telek és a jelenleg rajta álló épületek az 

Önkormányzat tulajdonában vannak. A tervezett funkció a 

meglévő óvodai területtől elválasztva, adott telken belül kap 

helyet, a megfelelő beépíthetőség figyelembe vétele mellett. Új 

bölcsőde épület alakulna ki egy már működő óvodai épülettel közös telken. Az óvoda és a bölcsőde 

egymástól teljesen függetlenül működik majd, külön kerttel. A telek mérete 2958m2. A telken 

elbontásra kerül egy 10,60m*4,16m alapterületű hagyományos technológiával kialakított (jelenleg 

funkcióval nem bíró) épület. Az épületben egy komplett, az MSZ 24210-1:2012 szabványnak 

megfelelő új bölcsődei intézmény elhelyezése tervezett. 

 

Támogatás intenzitás 100% 

projekt összköltsége bruttó 185.458.107 Ft 

jelenleg hatályos befejezés: 2019. december 31. 

projektazonosító TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00016 


