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SIKERESEN ZÁRULT A  PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT „SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA 

BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA” PROJEKT 

 

Szajol Községi Önkormányzat 2016. május 30-án pályázatot adott be a TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra., a Szajoli Tiszavirág 
Óvoda Bővítése és Felújítása céllal. A Támogató 2017. szeptember 12-én kelt támogatási döntésében a pályázatot 
49.999.999.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzat az európai uniós támogatás 
összegét a lefolytatott közbeszerzési eljárások figyelembevételével, a megvalósíthatóság érdekében bruttó 33.461.142.-
Ft.-tal, a 2018-2019-2020 évi saját költségvetése terhére megnövelte. 

 A megvalósult fejlesztés szakmai-műszaki tartalma: A fejlesztéssel érintett épület óvoda. Szajol, Szent István király út 

70. szám alatt található, 1151/6 hrsz. ingatlan. Az épület 1974-ben épült, lapos tetős szerkezetű, hagyományos falazatú. 

Jelenlegi alapterülete 456,82m2. Építésekor is óvoda épületnek épült, 3 különálló kiugrós, belső udvaros kialakítású 

csoportszobákkal. Mindegyik csoportszobához külön gyermekmosdó és öltöző tartozik.  

A felújítás során megtörtént a csoportszobákhoz tartozó mosdók és öltözők, valamint a konyha és az ahhoz tartozó 
helyiségek, a kazánház és a hozzátartozó helyiségek és az előtér-folyosó burkolatának felújítása. A burkolat felújítás 
összesen 192,49m2 . Felújításra került a teljes tető.  A megújuló energia hasznosítására, használati meleg vízhez beépítésre 
került 2 db napkollektor.  

 
A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a kisgyermekesek, köztük a 3 év alatti gyermeket nevelő szülők 
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb 
hozzáféréshez 

Célunk az óvoda épület tornaszobával történő bővítése, a tornaszobához kapcsolódó eszközök beszerzése, a meglévő 
épület épületgépészeti belső felújítása, tető felújítása, energiahatékonyságának növelése, akadálymentes bejárat és mosdó 
kialakítása. Ezen beruházás eredményeként az ágazati reform keretében, a régió foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ellátásának tekintetében bekövetkezett 
változásokhoz igazodva, magasabb színvonalú, szélesebb körű és hatékonyabb ellátás biztosítása válik lehetővé, aminek 
révén fokozódik a helyi köznevelés színvonala is.  A tervezett beruházással nő a település lakosság megtartó ereje. Egy 
település vonzerejét nagy mértékben befolyásolják a nyújtott szolgáltatások, köztük a közintézmények állapota, és a 
minőségi nevelés, oktatás.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 

50 millió forint európai uniós támogatás segítségével 

A projektről bővebb információ a szajol.hu oldalon  
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