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Tisztelt Polgárme§ter úr! Tisztelt Képviselő Asszony é§ Urak!

Az Aranyhíd Polgári Egyesület meghívására 2a19. auguszfus 30-an Balatonalmádiba Látogataít az
Emberi Erőfornások Minisztériuma (EMMI) bötrcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosa,
Kovácsné Bárány lldikó és a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke, Hegedűsné Végvári Katalin.
A találkazón ismertettiik azt a, tényt, hogy a magas igény ellenére nincs bölcsőde vrárosunkban. A
miniszteri biztos asszony ós az elnök as§zony tájékoztatást kapott a:ró1, hogy a szomszódos
telepiiléseken (Balatonfiízfő, SzentkiráIyszabadja és Veszprém) legalább 50 almádi gyermek vesz
igénybe bölcsődei ellátást. Ehhez hozzászítmglva az Önkormányzat áItaI az éves felmérések keretóben
végzett igényeket, világosan látszik, hogy minimum 100 fó számára lenne igény bölcsődei ellátásra. Ha
csak a barcelonai irányelvet vessziik figyelembe, és az órintett korosáály egyharmadát tekintjük
célcsoportnak, az is 70 ftít jelent, a 2018-as adatok szerint is.
Balatonalmádi abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon sok kisgyermek ól a településen. A 250
f,tjs óvoda lassan kicsinek bizonyll, és ezek a gyermekek is korábban bölcsődés koruak voltak.
Balatonalmádtban mo§! 2019. szeptember elején 90 c§ecseínőkofú gyermek vaa. Mindezeket
figyelembe véve, az Aranyhíd Polgári Egyesület álláspontja szerint a Balatonaimádi Város
Önkormányzat áLtaljúlius 31-én benyújtott páIyáaat, amelyben csupán a 40 kisgyermeket fogadó lapos
épület átalakltása szerepel, nem eiégséges a várható igényeket tekintve.

A miniszteri biztos asszony a megbeszéiésen több ízben megerősítette a kedvez őpályazatilehetőségeket
és bátodtotta Polgármester urat, hogy egy olyan támogatási kérelmet nyújtson be az Önkormányzat,
amely legalább 72 főkisgyermek bölcsődei ellátását"biztosítja. Az Aranyhíd Polgári Egyesület szeretné
összefoglalni azokat az érveket, amelyek megítélésünk szerint szükségessé teszik a benyujtott páLyázat
újragondolását o1y módon, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti lapos épület me.llett a Kánya villában is
kerü§enek kialakíásra férőhelyek.

1. Legfontosabb érviink az a sok kisgyermek, aki igónybe venné a bölcsődei ellátást. Ezeket a számokat
az előzőekben már ismerteffiik.

2. Jelen pályázati konstrukcióhoz nem sziiksóges önerő az önkormányzat részéről. Ez rendkírrül
kedvezö, soha vissza nem térő megoldást kínál valamennyi településnek, így Balatonalmádinak is,
hiszen ezegy 100%-os ámogaást biztosító pályázati lehetőség.

3. Településünkön, ahol nagyon sok a nagycsaládos édesanya, kiemelt fontosságrlnak tartjuk a
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történö visszatérésének elősegítósét a gyermekellátási
szolgá|tatások fej l eszté se által.

4. Atámogatási kérelmek benffitásának határideje viszonylag közel van (2019. szepternb,er 30.), ezért
javaso§uk, bagy azÖnkormányzat vegye figyelembe azt a lehetőséget, hogy a pályázati kérelemben
igen sok jogosultsági dokumentum hiánypótoltatható.

5. A bölcsődei ellátás ftnanszirozása igen kedvezően alakult ítt az elmíIt években, így annak tetemes
hámyadátt állami forrásokból lehet fedezrri. Ezáltal kisebb költséghányad jut azőnkotmányzaffa

6, A Bajcsy úti épület egy felujított konyhával rendelkezik. Mivel a bölcsődés koru gyerrrrekek esetén
a helyben főzött és feltálalt ótkezés alapvető fontosságú, a jelenlegi adottságok lehetővé tennék
mindkét épület szálmfu a az étkezés biztonságos megoldását.

7. A viárosnak lehetősége lenne 40 ferőhety és 265 millió forint helyett 72 férőbelyre és 550 millió
forint támogatásrapályázni. Az almádi lakosok érdekében ke{iik, éljenek erze-l. a lehetőséggel!
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Az Aranyhíd Polgári Egyesület és a megbeszélésen jelen levők szülők tisáelettetr felkérik Polgármester
urat é§ a Kópviselő-testiiletet, hogy a város a még elerhető TOP pályánafta egy olyan, lagalább 72
férőhelyre vonatkozó tárnogatási kérelrnet nyújtson be" amely kepes kiszolgálni az atmáü családok
bölcsödei férőhely igényeit. Gyermekeink a jövő záIoga, a kisgyermekes családok egy város
életképességének mutatója, tegyünk érttik!

Balatonalmád|,2a79. ber 3,
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