
     

 
 

 
 

 

Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: 

„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” (ÉMOP-
4.2.1/C-2f-2009-0001), valamint a „Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása” 

(ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004) 
 

 
Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra 
 
1. „Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” (ÉMOP-
4.2.1/C-2f-2009-0001) 
 
A projekt célja  
 
A Területi Szociális Központ új épületbe helyezése. A projekt megvalósulásának 
eredményeként az intézményi körülmények, a tárgyi feltételek, és ezáltal a 
szolgáltatások színvonalának minőségi javulása várható. Az 
alapszolgáltatásokkal az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorultak 
részére, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartására, valamint egészségi, mentális állapotuk vagy más okokból 
származó problémáik megoldásában. A pályázatban szereplő intézmény 
integrálására a források a fenntartónál nem vagy csak részben állnak 
rendelkezésre, így azok kiegészítésére az ÉMOP-4.2.1 pályázati konstrukció 
keretében nyílt lehetőség.  
 
 
A projekt tartalma 
 
Az intézmény integrált formában biztosítja a szociális és gyermekjóléti 
alapellátásokat.  
Ellátandó feladatkörök: 
- nappali ellátás – idősek klubja 
- szociális étkeztetés 



- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
 
A feladatellátás jelenleg két különböző épületben, a város egymástól két távol 
eső pontján történik. Az épületek, az évek során megnövekedett feladatok 
ellátására már alkalmatlanok, felújításuk sem tenné lehetővé a sokrétű 
feladatellátás biztosítását. A projekt során felújításra (átalakításra) kerülő 
egykori iskolaépület, új környezetben, ideális körülményeket biztosít majd a 
szociális ellátás valamennyi területének. Az átalakítás során az épület víz, 
villamos energia, és fűtési rendszere is korszerűsítésre kerül. A tetőn 
napkollektorokat helyeznek el, a használati meleg víz előállításának rásegítésére. 
Megtörténik a homlokzatok és nyílászárók energetikai szempontoknak 
megfelelő felújítása, az elavult épületgépészeti és villamoshálózat 
korszerűsítése. Új burkolatokat és festést kapnak a belső helyiségek, elvégzik az 
épület teljes akadálymentesítését, valamint akadálymentes parkolókat alakítanak 
ki az épület közvetlen közelében.     
 
Célcsoport      
 
A projekt célcsoportja a településen élő veszélyeztetett gyermekek, illetve a 
nappali ellátásra, gondozásra szoruló idősek, nyugdíjasok.  
 
Közvetlen célcsoport 
- a szolgáltatásokban érintett gyermekek és idősek 
- az intézmény dolgozói 
 
Közvetett célcsoport 
- a város és a társult települések lakossága  
 
A pályázat számokban  
 
A felújítással érintett hasznos alapterület: 1371 m² 
A bővítés hasznos alapterülete: 231 m² 
 
Támogatási szerződés szerint 
A támogatás összege: max. 156 MFt 
Összes költség:   173 MFt   (ebből építési költség: 139 MFt) 
 
Tényleges költségvetés 
A támogatás összege: max.   156 MFt 
Összes építési költség: nettó   115 MFt   
 



 
A projekt időtartama:   2009 - 2011  
 
A projekt kivitelezője:  Jánosik és Társai Kft.  
 
 
2. „Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása” (ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004) 
 
A projekt célja  
 
A bölcsődei ellátás megteremtése a városban. A projekt eredményeként egy 20 
férőhelyes bölcsőde jön létre, valamint 6 új munkahely is létesül. A pályázatban 
szereplő intézmény integrálására a források a fenntartónál nem vagy csak 
részben állnak rendelkezésre, így azok kiegészítésére az ÉMOP-4.2.1 pályázati 
konstrukció keretében nyílt lehetőség.  
 
 
A projekt tartalma 
 
A bölcsőde egy meglévő, a múlt század ’90-es éveiben épült, évek óta üresen 
álló iskolaépületben kerül kialakításra. Az épület másik felében a Területi 
Szociális Központ nyer elhelyezést. A kivitelezés során az épület energetikai 
szempontból teljesen megújul, ezen kívül a funkciójában történő változás 
szükségessé teszi az alaprajzi kialakítás megváltoztatását is. Bontásra kerül 
néhány válaszfal, helyettük újakat építenek. A kertépítészetileg rendezetlen 
telken zöldterület és játszóudvar is létesül a kicsik számára. A projekt 
megvalósítása során természetesen a bölcsőde működéséhez szükséges eszközök 
beszerzése is lezajlik. Az átalakítás során az épület víz, villamos energia, és 
fűtési rendszere is korszerűsítésre kerül. A tetőn napkollektorokat helyeznek el, 
a használati meleg víz előállításának rásegítésére. Megtörténik a homlokzatok és 
nyílászárók energetikai szempontoknak megfelelő felújítása, az elavult 
épületgépészeti és villamoshálózat korszerűsítése. Új burkolatokat és festést 
kapnak a belső helyiségek, elvégzik az épület teljes akadálymentesítését, 
valamint akadálymentes parkolókat alakítanak ki az épület közvetlen közelében.     
 
Célcsoport      
 
Közvetlen célcsoport 
- a szolgáltatásban érintett gyermekek 
- az intézmény dolgozói 
 
Közvetett célcsoport 
- a szolgáltatásban érintett gyermekek szülei 



 
A pályázat számokban  
 
A felújítással érintett hasznos alapterület: 630 m² 
A bővítés hasznos alapterülete: 57 m² 
 
Támogatási szerződés szerint 
A támogatás összege: max. 90 MFt 
Összes költség:   100 MFt   (ebből építési költség: 78 MFt) 
 
Tényleges költségvetés 
A támogatás összege: max.   90 MFt 
Összes építési költség: nettó   65 MFt   
 
 
A projekt időtartama:   2009 - 2011  
 
A projekt kivitelezője:  Jánosik és Társai Kft.  
 
 
     

 
    
    
    

 



 
     

 
 
 
    

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
    

 
 
 

 


