
 
 

 
 
 

A zalaegerszegi Kis utcai Tagóvoda fejlesztése 
 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 
(NYDOP) pályázatán 60.000.000 forintos európai uniós támogatást nyert 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a 84.780.500 forint 
összköltségű „A zalaegerszegi Kis utcai Tagóvoda fejlesztésére”.  
A kivitelezési munkák 2011. június 13-án indulnak és várhatóan 2011. 
december 31-én fejeződnek be.  
 
A projekt megvalósításának szükségességét az Ady utcai Székhelyóvoda elöregedése 
okozza. Az épület közel 120 éve épült, de azóta a követelmények és a gyermeklétszám 
jelentősen megváltoztak. Bár a fenntartó valamint az óvoda vezetője és dolgozói nagy 
erőfeszítéseket tettek a tárgyi feltételek jobbítására, azonban az épület adottságai miatt 
a körülmények ennek ellenére sem ideálisak. 
A Székhelyóvoda 4 csoportjának, a Kis utcai Tagóvodában történő áthelyezésével 
lényegesen jobb körülményekkel működhet az intézmény. Nagyméretű, jól felszerelt 
játszóudvar, fedett úszómedence, tornaszoba biztosít optimális helyzetet. A parkolás 
megoldott, nincs balesetveszély és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. 
 
A beruházás keretében 87,73 m2 alapterületű bővítés készül (1 db foglalkoztató és 2 db 
öltöző), valamint 454,92 m2 alapterületű épületrész helyreállítása történik meg. E 
felújítás során megújul 4db foglalkoztató-gyerekszoba (öltözőkkel, vizesblokkal), 
elkülönítő, vizuális szoba, felnőtt wc, 4 db raktár, fedett előtér, zárt terasz, szélfogó és 
közlekedő. A fejlesztés során akadálymentes bejárat és akadálymentes wc is készül. 
 
A Székhelyóvoda és a Tagóvoda ugyanazon épületbe történő elhelyezésével a gyermekek 
eredményesebb fejlesztése is megvalósulhatna, hiszen a Székhelyóvoda kis ovis 
gyermekei számára a környezettudatos, egészséges életmódot közvetítő, tág mozgás 
lehetőségét biztosító feltételek alakulnak ki. A Tagóvoda ovisai számára pedig a 
Székhelyóvodából érkező óvónők speciális képesítései (drámajáték, fejlesztő pedagógusi, 
gyógypedagógiai képzettség) felhasználásával színesebb nevelési munka valósulhat meg, 
nagyobb választási lehetőségekkel a fakultációk terén. 
 
 
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: 
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Postacím: 1016 Gellérthegy u. 30-32. 
Telefon: 06 1 224 3100 

mailto:info@zalaegerszeg.hu


Fax: 06 1 224 3105 
vati@vati.hu 
www.vati.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 
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