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A Rábaközben található Rábapordány település önkormányzata elkötelezett a helyi közszolgáltatások 

biztosítása, valamint a helyi oktatási, egészségügyi ellátórendszer folyamatos fejlesztése mellett. Az 

elmúlt években sikerült-sikerül az ellátórendszer több intézményét felújítani, korszerűsíteni és ennek 

is köszönhetően Rábapordány egyre vonzóbb, élhetőbb településsé válik, ugyanakkor a bölcsődei 

ellátás megoldatlan ezidáig. A településen jelenleg nem működik sem magánbölcsőde, sem családi 

napközi, így a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása, gondozása illetőleg nevelése nincs 

biztosítva. A Győr-Moson-Sopron megyében található településekre jellemző népesség növekedés, és 

az ezzel együtt járó gyermek létszámnövekedés következtében a községben is égetően szükségessé 

vált egy bölcsőde létesítése, melyet az előzetes lakossági közvélemény kutatások is alátámasztanak. A 

helyi lakosság részéről alapvető igényként merült fel, hogy elérhető legyen a 3 évesnél fiatalabb 

gyerekek napközbeni ellátása, ha a szülők igénylik ezt. Rábapordányban a meglévő adottságok és 

lehetőségek, a jelentkező társadalmi igények, valamint a későbbi gazdaságos üzemeltetési 

körülmények figyelembe vételével önkormányzatunk azt a célt tűzte ki, hogy egy korszerű, magas 

színvonalú egycsoportos, 7 kisgyermek napközbeni ellátására, nevelésére alkalmas, melegítő 

konyhával rendelkező minibölcsőde jöjjön létre. A tervezett minibölcsőde a jelenlegi óvodának helyt 

adó önkormányzati tulajdonú telken, ugyanakkor az óvodától teljesen elkülönítve valósulhat majd 

meg: külön bejárattal; elkülönített játszóudvarral. Tervünk szerint 1 csoportszobás minibölcsőde kerül 

kialakításra, amely a hatályos jogszabályok alapján hét (különleges esetben 8 fő) gyermek napközbeni 

ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához megfelelő méretű átadó, vizesblokk és öltöző kialakítását 

tervezzük. A minibölcsőde főbejárata akadálymentesen megközelíthetően lesz kialakítva. A terv szerint 

az épületben kialakításra kerül egy melegítőkonyha fehérmosogatóval; egy személyzeti öltöző és wc; 



egy akadálymentes mosdó-wc; egy iroda és egy mosoda helyiség. A tervezett kialakítás révén az 

épületben az egycsoportos mini bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó 

előírásokat tartalmazó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványban 

által előírt összes feltétel teljesül, valamint a szükséges funkcionális helyiségek kialakításra kerülnek 

így. A minibölcsőde teljes körűen akadálymentesen kerül kialakításra az esélyegyenlőség elvének 

megfelelően. Az udvaron korszerű játszóudvar létesül: mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal. A 

pályázat keretében tervezünk eszközbeszerzést is, melyek a minibölcsőde udvarának kialakításához, a 

csoportszobához, új épületben kialakítandó új funkciójú helyiségekhez, irodához szükségesek. A 

népesség növekedéssel egyidejűleg a családon belüli gyermeknevelési szokások is átalakultak 

(átalakulóban vannak): a gyermekgondozási idő lerövidült, mert az anyának a munkaadó érdekeit szem 

előtt tartva és megélhetési szempontokat is figyelembe véve a GYES/GYED lejárata előtt vissza kell 

menni a munkahelyére a szülők, mint munkavállalók kisebb része tud csak helyben elhelyezkedni, a 

nagyobbik része a községtől távolabb dolgozik. Az új minibölcsőde megépítésével, 7 új bölcsődei 

férőhely biztosításával Rábapordányban lehetőség nyílik a társadalmi igény kielégítésére, a bölcsődei 

ellátás igénybe vételére, így a településen élő gyermeket vállalók hátrányos helyzete megszűnik a 

gyermekellátás igénybe vétele terén, ezáltal pedig kibővül a szülők foglalkoztathatóságának 

lehetősége, mellyel közvetett gazdaságélénkítés is megvalósul, közvetlenül pedig 2 új munkahely jön 

létre Rábapordányban. 


