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Jánkmajtis község Önkormányzata „Bölcsőde kialakítása Jánkmajtison” TOP-
1.4.1-19-SB1-2019-00040 számú projekt 

A beruházás Magyarország Kormányának segítségével a Területfejlesztési Operatív 

program keretein belül meghirdetett BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, 

BŐVÍTÉSE című, TOP-1.4.1-19-SB1-2019 kódszámú felhívás alapján, Jánkmajtis 

Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.07.31. 07:36:12 időpontban 

támogatási kérelmet nyújtott be. 

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Jánkmajtison 
A projekt elszámolható költségei összesen: 45.653.297,- Ft 
A támogatás összege: 45.653.297,- Ft 
Támogatás intenzitása: 100% 
 
Projekt rövid összefoglalója: Jánkmajtis településen ezidáig nem volt lehetőség a 

bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázatot nyújtott 

be a TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00040 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A 

tervezett bölcsőde Jánkmajtis központjában került kialakításra, és az előzetes 

szükségletfelmérés alapján hiánypótló, régóta várt megoldás lesz a kisgyermekes 

szülők számára. 

 
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Egy 12 férőhelyes 

csoportszobát és játékudvart alakítottunk ki a 0-3 éves kicsik részére, illetve 3 új 

munkahelyet teremtünk. Az épület teljesen új, komplexen akadálymentes lett, ami azt 

jelenti, hogy nemcsak a mozgáskorlátozott, hanem a látás-és hallássérült és értelmi 

fogyatékos személyek számára is önállóan megközelíthető és használható. 

Valamennyi, a működtetéshez szükséges eszköz, így a gyermek- és személyzeti 

bútorzat, felszerelések, bel- és kültéri játékok, mindennapi, tartós használati tárgyak 



jelen projekt keretében kerültek beszerzésre. Az eszközök listáját egy 

kisgyermekellátás terén jártas szakember állította össze a praktikusság, a 

környezettudatosság és természetesen az előírt szabályok figyelembevételével. 

Beszerzésre kerültek a csoportszobába szükséges bútorok, textiltermékek, 

kisgyermeknevelőkhöz kapcsolódó bútorzat, étkeztetéshez kapcsolódó eszközök, 

szerepjátszó építő-konstruáló eszközök, percepciófejlesztést segítő eszközök, finom 

motorikát, kézügyességet fejlesztő játékok, mozgásfejlesztő játékok is. 

 

Projektünk célja volt továbbá az, hogy a fejlesztés megvalósításán keresztül javítsuk 

a foglalkoztatási helyzetet a térségben, támogassuk a helyi kisgyermekes szülők 

munkaerő-piaci részvételét, a munkaerő-piacra történő visszatérésüket, és általában 

véve könnyítsük a családok mindennapjait. 

 

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

megvalósítását az Önkormányzat saját forrás biztosításával is teljesítette: 

- Akadálymentesítés – vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak szerint, 

- Energiahatékonysági szempontok érvényesítése – vonatkozó ágazati 

jogszabályokban foglaltak szerint, 

 - Nyilvánosság biztosítása – a pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
További információ a jankmajtisph@freemail.hu e-mail címen kérhető. 
 


