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Bölcsődék finanszírozása: sok a kérdőjel
Az alkalmazási módszertanra várnak a legkisebbek nevelésében-oktatásában részt vállalók
• Aggodalommal 
várják az érintettek 
a bölcsődék állami 
finanszírozását előíró 
sürgősségi kormány-
rendelet alkalmazási 
módszertanát, ugyan-
is egyelőre még sok a 
kérdőjel a 2019/2020-
as tanévtől életbe lépő 
módosítás körül.

MOLNÁR RAJMOND

Állami költségvetésből is fi -
nanszírozzák a jelenleg ki-
zárólag önkormányzati for-

rásokból működtetett bölcsődéket a 
2019/2020-as tanévtől. A vonatkozó 
2018/9-es számú sürgősségi kor-
mányrendelet augusztus végén je-
lent meg a Hivatalos Közlönyben. A 
törvénymódosítás értelmében a meg-
levő bölcsődék állami támogatásban 
részesülnek, sőt az újak fi nanszíro-
zására is biztosít pénzt a kormány a 
központi költségvetésből.

Leveszi a terhet az 
önkormányzatokról

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpol-
gármestere szerint országszerte több 
kisdedóvó létesülhet, amennyiben 
azok működését központi költségve-
tésből is fi nanszíroznák, ugyanis az 
önkormányzatoknak nagy erőfeszítést 
jelent a szükséges bölcsődei férőhe-
lyek megteremtése, nem beszélve újak 
létrehozásáról. Az állam által bizto-
sított fi nanszírozás leveszi a terhet az 

önkormányzatok válláról. Ugyanakkor 
rámutatott: alkalmazási módszertan 
hiányában egyelőre fenntartásokkal 
kell kezelni a szóban forgó kormány-
rendeletet, hiszen még nincs leszögez-
ve, hogy a központi költségvetésből 
biztosított fi nanszírozás hogyan is fog 
működni. „Miután ez letisztázódik, azt 
követően lehet érdembeli következte-
téseket levonni” – fogalmazott. Kérdé-
sünkre, hogy a rendelet megoldhatja-e 
az évek óta tapasztalható bölcsődei 
helyhiányt Csíkszeredában, Füleki le-
szögezte, bár idén túljelentkezés volt, a 
tavalyi tanévben maradtak üres helyek 
az önkormányzat által indított tipegő-
csoportoknak köszönhetően. Egyelőre 
nem lehet pontosan kiszámolni, hogy 
hány helyre is lenne szükség – mondta.

A fejkvótarendszer áldozatai 
lesznek?

Görbe Péter Hargita megyei fő-
tanfelügyelő azt emelte ki, a terve-
zett módosításnak akkor lesz pozitív 
hozadéka, amennyiben a szaktárca 
kellő mennyiségű fi nanszírozást tud 
rá fordítani, hiszen nemcsak fenn-
tartani kell a meglévő rendszert, 
hanem fejleszteni is azt. Viszont 
egyelőre még semmi sem világos, 
az alkalmazási módszertan hiányá-
ban – húzta alá. Kiss Imre Kovászna 
megyei főtanfelügyelő lapcsalá-
dunknak kifejtette, a következő tan-
évtől hatályba lépő módosítás egyik 
hatalmas előnye, hogy a bölcsődék 
bekerülnek az oktatási rendszerbe, 

így a pedagógusok számára ez is 
része lesz a szakmai gyakorlatnak, 
nagyobb lehetőséget biztosítva ne-
kik a szakmai fejlődésre. Kiss Imre 
ugyanakkor arra is ráirányította a 
fi gyelmet, hogy aggódva várják az 
alkalmazási módszertant, mert nem 
szabadna, hogy a fejkvótarendszer 
áldozatai legyenek a bölcsődék, 
hogy oda is begyűrűzzön az ok-
tatási minisztérium folyamatosan 
szorgalmazott megszorításos po-
litikája. A bölcsődékben egyértel-
műen magasabb lesz a fejkvóta, de 
esetükben fokozottan figyelni kell 
a szolgáltatás minőségére, ott már 
nem lehet egy takarítóval vagy egy 
dadával kevesebb – szögezte le az 
oktatási szakember.

Kövér Katalin, a csíkszeredai 
bölcsőde igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, a rendelet életbe lépé-
se után a minisztérium szabja meg 
a bölcsődei helyek számát, nem az 
önkormányzatok. Az igazgató szerint 
azt követően nagyobb lehetősége 
lesz újabb tipegő-csoportok létreho-
zására vagy a meglévő bölcsődei he-
lyek számának bővítésére. „Viszont 
egyelőre még nem tudni, hogyan 
képzeli el a tervezett módosítást a 
minisztérium” – fogalmazott.

Az egyik székelyföldi bölcsődében. 
Ki fogja finanszírozni jövőtől?
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R áduly Róbert Kálmán, Csíkszere-
da polgármestere és Simion Crețu, 

a Központi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség vezérigazgatója által Gyula-
fehérváron aláírt fi nanszírozási szer-
ződéseket kedden iktatták. A Venczel 
József Szakközépiskola felújítását cél-
zó pályázat összértéke 5,3 millió lej, 
a Kájoni János Szakközépiskola ese-
tében a fi nanszírozási szerződés ösz-
szértéke 4,6 millió lej; a Székely Károly 

Szakközépiskola bentlakásának felújí-
tására összesen 3,7 millió lejt nyertek.

Csökken az évi 
energiafogyasztás

Tízre növekedett ezáltal az Európai 
Unió és a román kormány támogatá-
sával megújuló oktatási intézmények 
száma Csíkszeredában. Az Aranyalma, 
a Cimbora és a Tulipán napközi ottho-
nok, illetve a József Attila, Nagy Imre, 
Liviu Rebreanu általános iskolák és 
az Octavian Goga Főgimnázium bent-
lakása után a további középiskolák 

felújítása is zöld utat kapott. Mindhá-
rom esetben a beruházás során hőszi-
getelik az épületek falait, tetőterüket és 
alagsoraikat, felújítják a fűtés-, a me-
legvíz- és a villanyhálózatot, korszerű 
szellőzőrendszert építenek be, illetve 
napelemes rendszert telepítenek. Az 
említett munkálatok által nagymér-
tékben csökken az épület évi energia-
fogyasztása, illetve szén-dioxid-kibo-
csátása, de az előző pályázatokhoz 
hasonlóan ez esetekben is fontos cél-
kitűzés a megújuló energiaforrások 
hasznosításának növelése.

Sükösd Annamária, a Kájoni Já-
nos Szakközépiskola igazgatója ér-

deklődésünkre örömét fejezte ki a ter-
vezett felújítás miatt, mint mondta, 
ez jóval energiatakarékosabbá te-
szi az iskola épületét, így nagyban 
csökken a hőveszteség, ami meg-
látszik majd a téli fűtésszámlák 
törlesztésekor is. Bálint Gabriella, 

a Venczel József Szakközépiskola 
igazgatója azt emelte ki, hogy a 
hetvenes években épített iskolára 
ráfér a nyílászárók, fűtésrendszer 
cseréje, illetve a villanyhálózat 
felújítása. „Nagyon is aktuális a kor-
szerűsítés” – fogalmazott.

Újabb három csíkszeredai iskolát korszerűsítenek
• Újabb három oktatási intézmény felújítására nyert eu-
rópai uniós támogatást Csíkszereda önkormányzata a Re-
gionális Operatív Programmal: a Kájoni János és a Venczel 
József Szakközépiskolák épületeit, valamint a Székely 
Károly szakközépiskola bentlakását érintő beruházások 
összértéke közel 14 millió lej, azaz több mint 3 millió euró.

A csíkszeredai Venczel József 
Szakközépiskola épülete. Ráfér a 
korszerűsítés
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