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SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BIRTOKBA VEHETIK AZ ÚJ SZAJOLI BÖLCSŐDÉT A GYEREKEK

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 azonosító számú „Bölcsőde kialakítása Szajol településen” c. projekt

megvalósításához  Szajol  Községi  Önkormányzat  356  millió  Ft vissza  nem  térítendő  európai  uniós

támogatásból valósult meg

A  projekt  fő  célja  volt, hogy  a  28  férőhelyes  bölcsőde  kialakításával lehetőséget  teremtsünk  a

településen  élő  gyermek  számára  bölcsődei  elhelyezésre,  javítsuk  a  térségi  bölcsődei  ellátáshoz  való

hozzáférést,  ezáltal  hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok

segítéséhez,  különösen  a  leghátrányosabb  helyzetű  gyermekek  minél  korábbi  életkorban  történő

megsegítéséhez. 

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Bölcsődei Tagintézményeként  új bölcsődei intézmény kialakítása valósult

meg  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Szajol,  Kölcsey  Ferenc  út  30.  szám  (1355  hrsz)  alatt  lévő

ingatlanon.  Jelen  pályázat  keretében  új  épület  építése  mellett  udvar,  játszóudvar  kialakítására,

kerékpártámaszok kiépítésére, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakításra, babakocsi-

tárolóhely létesítésére, megújuló energiaforrások kialakítására, valamint eszközbeszerzésre került sor. Az

első és hátsó udvarrész között fa lécvázas kerítés, a parkolótól a főbejáratig pedig járda készült. Főbejárat

mellett  biciklitárolót  helyeztek el,  az  előtető  meghosszabbításával  fedve.  Az  épület  tetején  napelemeket

helyeztek el, ezzel is hozzájárulva az energiahatékonyság szempontjainak érvényesítéséhez. 

A bölcsőde megközelítésére a Táncsics Mihály útról kapubehajtó készült, valamint a Kölcsey Ferenc út felől

kerül  kialakításra  a  gyalogos  főbejárat.  A  Táncsics  Mihály  úton  két  mezőben  kiépítésre  kerülnek  a

párhuzamos  beállású  személygépkocsi  parkolók.  Összesen  6  db  személygépkocsi  parkoló  épül  meg,

amelyből 1 db mozgáskorlátozottak számára lesz fenntartva.

A projekt eszközbeszerzést is tartalmazott, melynek révén egy új, modern kor követelményeinek megfelelő

bölcsőde került kialakításra.

A  projekt  eredményeként  28  új  férőhely  jött  létre.  Ezzel  az  önkormányzat  eleget  tud  tenni  jogszabályi

kötelezettségeinek,  valamint  a  szolgáltatás  iránt  jelentkező  igények  kielégítésének.  A  beruházás

eredményeként  olyan  színvonalú  szociális  ellátás  hozható  létre,  mely  a  község  szociális

szolgáltatástervezési  koncepciójában  a  szociális  szolgáltatások  területén  megfogalmazott  célkitűzéseit

magas szakmai színvonalon valósíthatja meg az aktuális jogszabályi előírásokkal összhangban.
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