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Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán 

79.778.147 forintos európai uniós támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzata „Zalaegerszeg, Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése” 

munkáira. Az Önkormányzat a projekthez, mintegy 24.376.000,- Ft önerőt 
biztosított, így a projekt teljes bekerülési költsége mindösszesen: 106.281.690,-

Ft. 

A projekt megvalósítása 2012. szeptember 17-én indult az építési 
tevékenységgel. A kivitelezési munkák 2013. május 31-én fejeződtek be. A kerti 

játszóeszközök, játékok, konyhai felszerelések és egyéb eszközök 2013. július 
31-ig kerültek leszállításra. A projekt fizikai befejezésének napja: 2013. 

augusztus 15. 

 
 

A fejlesztés eredményeként 275 négyzetméter alapterületű új épületrésszel bővült a 
meglévő bölcsőde, ez két bölcsődei csoport létrehozását jelenti (1 bölcsődei részleg). Az 

új részlegben, a két csoportszobában 28 főnyi férőhely bővítésére nyílik lehetőség, ami 

így a jelenlegi 80 fős férőhelyszámot 108 főre emelte. A bölcsőde kapacitása így 35 %-
kal nőtt. 

 
A támogatott projekten belül: 

 275 m2 bruttó alapterületű bővítményi épületszakasz került megépítése ( 
kivéve az asztalos szerkezeti munkák és az intézmény tűzjelző rendszerének 

kiépítése), 
 a meglévő bölcsődei épületszakasz 437 m2 bruttó alapterületének átalakítási 

és felújítási munkái készültek el, 

 az eszközbeszerzés keretében megvalósuló bölcsődei bútorok, textíliák, 
csoportszobai felszerelések, játékok és konyhai eszközök beszerzésével. 

A támogatott projekten felül, tiszta önerőből készülő feladatként: 
 275 m2 bruttó alapterületű bővítményi épületszakasz tűzjelző rendszerének 

kiépítése és az épület asztalos szerkezeti munkái, 
 továbbá az óvoda 28,41 m2 alapterületű bővítése és 15,91 m2 alapterületű 

felújítása valósultak meg. 
 

A bölcsőde bővítéssel egy új bölcsődei részleget befogadó bővítményi épületszakasz 

került kivitelezésre és megújult a játszóudvar is.  Az épületrészben helyet kapott 2 db 
foglalkoztató szoba és kiszolgáló helyiségei: fürdető, átvevő, ágynemű –textil raktár, 

játék-heverő raktár, előtér, szülői - akadálymentes wc, kerti játéktároló, és a 
játszókerthez csatlakozó gyermek wc.  

A bölcsőde I. tűzszakaszában tűzjelző hálózat került kiépítésre. A megújuló 
energiaforrások hasznosítására napkollektoros melegvíztermelő rendszer került 



kialakításra, a kazánházi épületrész feletti tetőn elhelyezett napkollektorokkal, valamint a 
kazánházban beépített (a meglevő rendszerbe integrált) V=1000 l-es puffertárolóval. 
 

A fejlesztés átalakítással érintett részén, a bölcsőde konyhai épületrészén, valamint a 
dolgozói öltözőt és kazán helyiséget magába foglaló épület részén cserére kerültek a 

homlokzati nyílászárók és homlokzati hőszigetelés került beépítésre. A mosó és vasaló 
helyiség áthelyezésre került és a régi helyén tárgyaló helyiség került kialakításra. 
 

Az óvoda és bölcsőde közös udvarában lévő bővítményi épületrészben kapott helyet a 

sószoba, wc. Itt kapott helyet továbbá az óvoda számára kialakított raktár és mosó-
szárító helyiség is. 
 

A tervezett fejlesztés eredményeként tehát két új bölcsődei csoport elhelyezését lehetővé 
tevő épületszárnnyal bővült a város egyik intézménye, amely során létrejött 28 fős 

kapacitásbővítés jelentősen enyhíti az intézményi kínálat és az elhelyezés iránti kereslet 
közötti feszültséget. 
 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

Telefon: 06 92 502 106 
Fax: 06 92 502 101 

info@zalaegerszeg.hu 
www.zalaegerszeg.hu 
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
Nyugat-dunántúli Osztály 

1139 Budapest, Váci u. 81-83. 
Telefon: (40) 200-617 

info@magzrt.hu 
www.magzrt.hu 
 

Támogató szervezet: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Postacím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22. 

Infovonal: 06 40 638 638 
nfu@nfu.gov.hu 

www.nfu.hu 

 
 

 

mailto:info@zalaegerszeg.hu
mailto:info@magzrt.hu
mailto:nfu@nfu.gov.hu


 
 

 
 


