
 

 
 

 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 

Boldog Község Önkormányzata A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra nyújtotta 
be támogatási kérelmét, és nyerte el a Boldogi Csicsergő Óvoda és Minibölcsőde fejlesztése 
című és TOP-1.4.1-16- HE1-2017-00013 azonosítószámú pályázatot. 
A fejlesztés átfogó célja Boldogi Csicsergő Óvoda két telephelye közül a Kossuth Lajos u. 50. 
alatti telephelyről az óvoda átköltöztetése a másik óvodai telephelyén (Kossuth L. u. 13. sz.) 
működő óvodai épület közvetlen szomszédságában - Kossuth L. u. 15. címen -  elhelyezkedő, 
jelenleg üresen álló épületbe, amely a jelen pályázat keretében kerül átalakításra úgy, hogy 
alkalmas legyen óvodai ellátásra. A pályázati forrás felhasználásával az Önkormányzat a fenti 
módon megüresedő - Kossuth Lajos u. 50. alatti - épületben biztosítani tudja a jelenleg hiányzó 
minibölcsődei ellátást, ezzel együtt - a két óvodai ellátási hely egyesítésével - megvalósítja az 
óvodai ellátás fizikai és szakmai integrációját. A gyermekek számára - életkoruknak megfelelő, 
fejlődésüket szolgáló és biztonságos - tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést 
is tervezünk.  

A tervezett beruházás során az épület teljes belső felújítására és átalakítására kerül sor, emellett 
az épület hozzátoldással kibővül. Az épületben - a mai kor elvárásainak megfelelően - új 
akadálymentes mosdó létesül, a régi mosdó és konyha szaniterei bontásra kerülnek. Az épület 
kelet felé kibővül, a bővítmény új korszerű szerkezetekkel készül, részben lapostetős, részben 
magastetős kialakítással. A bővítményben új foglalkoztató, szociális helyiség, akadálymentes 
mosdó és egy tálalókonyha kerül kialakításra. A felújítások érintik az udvart is. A külső 
felújítások során, veszélyesnek ítélt építmények építményrészek elbontásra kerülnek. Az 
udvaron új térburkolat készül. Az intézmény területén kívül önkormányzati területen 3 db 
normál, valamint egy darab akadálymentes parkoló is létesül. A településen 2017. szeptember 
1-től elérhető bölcsődei szolgáltatás, ugyanakkor a település demográfiai mutatói is indokolják 
a 0-3 éves gyermekek napközben történő elhelyezését, gondozását bölcsődei keretek között és 
a lakosság részéről egyre inkább növekszik az igény is iránta. A jogszabályi előírások szerint 
2018 év végéig kötelező minden településen valamely bölcsődei ellátást megszervezni, ahol 
40-nél több 3 év alatti gyerek él, vagy legalább 5 család igényli a bölcsődei ellátást. Az óvodai 
ellátás szakmai és fizikai integrálásával, a fejlesztés megvalósításával a település óvodás korú 
gyermekei számára kedvezőbb körülményeket teremtünk, hiszen biztonságosabbá, korszerűbbé 
válik a környezetük, amely egyben a pedagógiai munka minőségének a javulását is 
eredményezi, így a településen élő gyermekek - szociális, kulturális hátrányaiból adódó - 
gyengébb esélyeik javításáért az óvoda még többet tud tenni.  
 
A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2022.11.30.  
 
A projekt megvalósításra elnyert támogatási összeg 77 436 708 Ft 


