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Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsődében eszközbeszerzés

Buj község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén, a Nyírségben, Nyíregyházától
északra fekvő település, amely a megyeszékhelytől 10 km-re található. A lakosság száma
sajnos folyamatosan csökken, a 2016. januári adatok szerint 2289 fő. Nagyobb foglalkoztató a
településen nem található, az önkormányzat és intézményei a legnagyobb munkáltatók. A
fiatalok a jobb megélhetés reményében elköltöznek a településről. A roma lakosság aránya
15-20 %. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján Buj község kedvezményezett településnek
minősül mind társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból, mind pedig jelentős
munkanélküliséggel sújtott település szempontjából. Az önkormányzat a következő
intézményeket tartja fenn: Buji Polgármesteri Hivatal, Buji Aranyalma Egységes Óvoda és
Bölcsőde, Buji Szociális Alapszolgáltató Központ 3 település társulása. A projekt szakmai
tartalmának bemutatása: A Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsődében a gyerekek
száma 74 fő. 4 csoportot működtet az önkormányzat, ebből 3 csoport óvodai csoport és 1
csoport egységes óvoda és bölcsődei csoport. A településen egy óvoda működik, amely
biztosítja a község összes gyermekének ellátását. A 74 főből 14 hátrányos helyzetű, 29 fő
halmozottan hátrányos helyzető, 51 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül. Az intézménybe felvehető gyerekek maximális létszáma 95 fő. A 3 óvodai csoport
létszáma a következő: kiscsoport 19 fő (felvehető létszám 25 fő), középső csoport 20 gyermek,
(felvehető létszám 25 fő), nagy csoport 20 fő (felvehető létszám 25 fő), az egységes óvodai és
bölcsődei csoport 15 fő (felvehető létszám 20 fő). A létszámokból jól látható, hogy stabilan a
jogszabályi 13-25 fős csoporti létszám maximálisan teljesíthető a négy csoport
vonatkozásában. Az intézményben kapacitáshiány nincs, elutasított, illetve várólistán lévő szám
0. A felvételi körzetbél eljárók száma 2 fő, bejáró gyermekek száma 4 fő! Az intézmény 2013
évben teljesen új épületbe került áthelyezésre, melyben mai is működik. sajnos a megítélt
támogatás a külső és belső felújításra volt elegendő, a konyhai eszközöket és óvodai
eszközöket nem tudtuk pályázati pénzből beszerezni, nagy részük a régi intézményből került át,
melyek nagymértékben elavultak és korszerűtlenek. A melegítő konyha edényzete és
felszerelése szintén pótlásra szorul. Ezek beszerzése évek óta tolódik az önkormányzat
pénzügyi lehetőségének hiánya miatt. Az intézmény működése során felvetődnek azok a
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problémák, hogy az intézmény kívülről nagyon szép és korszerű, csak a probléma az, hogy az
eszközök elavultak, régiek illetőleg hiányosak. Ezek az eszközök hiányoznak az intézményben.
A fejlesztés részletes szakmai tartalmát a megalapozó dokumentum és az eszközlista
tartalmazza. &quot;Az intézmény 2013-től teljesen új épületben működik, de a korábbi pályázat
csak a külső-belső felújításra volt elegendő. A működéshez szükséges eszközök a régi
intézményből kerültek át, állapotuk elhasznált, elavult és korszerűtlen. A pályázathoz csatolt
beszerzendő eszközök listája alátámasztja, hogy a támogatást olyan bútorzat (20 db.) udvari
játék (8 db.) képességfejlesztő játék (68 db.) napellenző (2 db.) pancsoló medence (1 db.)
szőnyeg (4 db.) és edényzet (578 db.) megvásárlására kívánjuk fordítani, amellyel az intézmény
jelenleg nem rendelkezik. Az eszközök beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a buji gyerekek
számá

ra is biztosítva legyen az a minőségi nevelés és iskolai életmódra való felkészítés, mint egy
modern városi intézménybe járó gyerek számára. A külső infrastruktúrális feltételek megléte és
a személyi feltételek biztosításán túl, fontos a teljes gyermekbarát környezet további
biztosítása.
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