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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 198 735 203 forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” tárgyú felhívás keretén belül. A 100%-os mértékben támogatott 
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, forrását az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A Hosszúpályi Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde a Kossuth utca 3-5. szám alatt található 

ingatlanon helyezkedik el. Az új épülettel 2 foglalkoztató szobás bölcsőde kerül kialakításra, 

ugyanezen a helyszínen. Az ingatlanon 2 épületben óvodai egységek is találhatóak. Az óvodák és 

a tervezett bölcsőde funkcionálisan teljesen elkülönül majd, mind az épület, mind a játszóudvar 

vonatkozásában. A projekt keretében tervezett új játszóudvar kerítéssel körbekerített lesz, csak a 

bölcsődés korú gyermekek használhatják közvetlen a csoportszobákból megközelíthetően. A 

játszóudvarhoz közvetlen kapcsolódik egy udvari wc kézmosóval a bölcsődés korú gyermekek 

részére. Az udvari játékok tárolása a kívülről – csak felnőttek által- megközelíthető, zárható külső 

tárolóban lesz megoldva. 

Az épület teljes mértékben akadálymentesen kerül kialakításra, mind a bejutás, a szülők általi 

közlekedő útvonalak, a gyermekek gondozónak történő átadásáig, valamint a szülök által 

használható vizesblokk vonatkozásában.  

Az épület tervezése során kiemelt cél volt a fenntartható költséghatékony üzemeltetés. Az épület 

energetikai besorolása, közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő BB 

lesz. Ezt a kiváló hőszigeteléssel és napelemek elhelyezésével sikerül majd biztosítani. A projekt 

tartalmaz eszközbeszerzést is, melyek a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz közvetlenül 

kapcsolódnak.  



 
 

 
 
  
 
 

 
 

Az új bölcsődei egység kialakításának szükségességét, elsősorban az a tény indokolta, hogy a 

településen élő 0-3 éves gyermekek száma 200 fő felett volt az elmúlt 3 évben, és mivel bölcsőde 

nincs a településen, csak a 6 férőhelyet biztosító mini bölcsőde, a 0-3 éves gyermekek 

elhelyezésére nem volt lehetőség a településen, megnehezítve az itt élő kisgyerekes szülők 

munkaerő-piaci visszatérését. Jelen bölcsőde építés hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, az 

ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával.  

A projekt által teljesülő műszaki szakmai eredmények között szerepel a Létrehozott új bölcsődei 

ellátást nyújtó szolgáltatás, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény által teremtett új 18 

férőhely biztosítása és a meglévő 6 férőhely fejlesztése, továbbá a bölcsődében létrehozott, 3 új 

munkahely. A fejlesztés révén a bölcsődei szolgáltatás hozzáférhetővé válik a településen, ezáltal 

javulnak és kiegyenlítődnek a területi különbségek. A tervek szerint a projekt 2022.09.30-ig készül 

el. 
 

 


