
 

 

A projekt keretében SzSzB megyében, a Nagykállói járásban, Nagykállóban a Bajcsy 

Zsilinszky utca HRSZ.461 alatt található ingatlanon egy új bölcsőde kialakítása valósul meg 

36 férőhellyel és 3 csoportszobával. Jelenleg Nagykállóban a Dél Nyírségi Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Pindur Palota bölcsőde 2 

csoportszobával és 24 férőhellyel. Nagykálló az Európai Bizottság ország-specifikus, 

Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban fejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek 

számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk 

nyújtott szolgáltatások minőségét. Az Önkormányzat 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. Jelen Projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási 

formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások 

minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb 

helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Jelen 

projekt a Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. 

Nagykállóban a 3 fév alatti gyermekek száma az alábbiak szerint alakult: 2015 – 288 fő 2016 



– 299 fő 2017 – 300 fő 2018 – 306 fő 2019 (várhatóan)– 306 fő illetve a jelenlegi 

férőhelyeken túl legalább további 36 fő kisgyermek tekintetében folyamatos igény jelentkezik 

bölcsődei ellátásra. Viszont ki kell hangsúlyozni, hogy a településről, illetve a kistérség 

településeiről több, kisgyermeket nevelő család elköltözésének egyik oka a bölcsődei 

férőhelyek alacsony száma. Közvetlen cél: 36 fős bölcsőde komplex kialakítása Nagykállóban 

a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök 

beszerzésével. Követett cél: 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 

bölcsőde tervezett helyszínén jelenleg egy térkövezett parkoló található, mely felszámolásra 

kerül. Az ingatlan alapterülete 1656 m2, tehát a vonatkozó szabványok alapján alkalmas 36 

férőhelyes bölcsőde kialakítására. A projekt keretében kialakítandó épület beépített nettó 

alapterülete 571,32m2., fedett előtér: 19,8 m2, fedett terasz 214 m2. A játszókert mérete 

529,23 m2 Tervezett tevékenységek: 3.1.1– önállóan támogatható – B/4 új épület építése 

3.1.2.1/kötelező, önállóan nem támogatható – 1.akadálymentesítés, 2.infokomm, 

akadálymentesítés, 4.energiahatékonysági szempontok érvényesítése, 5.nyilvánosság 

biztosítása 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható: 1.eszközbeszerzés, 2 megújuló 

energiaforrások kialakítása, 4. udvar, játszóudvar kialakítása, 5.kerékpártámasz, 6.babakocsi 

tároló, 7.parkolók kialakítása, 9. weboldal fejlesztése, A projekt tartalmazza még a 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet 11. melléklete szerinti eszközök beszerzését módszertani szakértővel 

történő egyeztetés, és ajánlások alapján, melynek részletes listáját pályázatunkhoz 

mellékeljük. A projekt keretében megvalósuló igénybe vett szolgáltatások: - Tervezés - 

Előkészítés (Megalapozó Dokumentum elkészítése) - Közbeszerzés - Műszaki ellenőrzés - 

Tanácsadás (bölcsődei módszertani szakértő, informatikai szakember) - Rehab. szakmérnök 

igénybe vétele - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A projektmenedzsment tevékenység 

megvalósítója a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő URBS NOVUM Nagykállói 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. lesz. A projekt keretében beszerzésre kerül egy 7 személyes 

elektromos gépkocsi is, mely B kategóriás jogosítvánnyal vezethető, és fenntartása nem ró 

komolyabb terhet a későbbi fenntartóra. A gépkocsi beszerzését az indokolja, hogy a későbbi 

üzemeltetés a Dél-nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Pindur Palota bölcsőde intézményegységeként fog megvalósulni, amely bölcsőde szolgáltatási 

területe a Kistérségi Társulásás valamennyi települése. Jelenleg is nem csak Nagykállóból 

veszik igénybe a bölcsődei ellátást, hanem Biriből is, viszont igény jelentkezik 

Kállósemjénből és Bökönyből is. 
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