
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ZALAEGERSZEGI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE ÉS A PETŐFI UTCAI TAGÓVODA 

FEJLESZTÉSE 

2018. október 24. 
 

A Zalaegerszegi Cseperedő Bölcsőde és a Petőfi utcai tagóvoda fejlesztése a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. A 238,75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás 

segítségével az épületek nyílászáróinak cseréje, külső homlokzati hőszigetelése és belső tereinek 
megújítása történik. A fejlesztés eredményeként az intézmények fűtési rendszere is átépítésre kerül 

megújuló energiaforrás felhasználásával. 
 
A felújítás célja az épületek teljes építészeti és energetikai megújítása. A támogatás a TOP 6.2.1-2015. 
kódszámú – Családbarát munkába állást segítő közszolgáltatások fejlesztése támogatási felhívásra 
benyújtott TOP 6.2.1.-15-ZL1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében valósul meg. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 251 000 226,-Ft (105 694 048,-Ft 
bölcsőde és 145 306 178 óvoda) összegű építési vállalkozási szerződést kötött a Szabau Invest Kft-vel , 
melyből  a TOP 6.2.1.-15-ZL1-2016-00002 azonosító számú projekt terhére 220 311 747 Ft számolható el.  
A megvalósításhoz hiányzó, mintegy 31 millió Ft különbözetet az önkormányzat biztosította. 
 
A projekt megvalósítási időszaka 3 részre oszlott  
 

1. 2017. június 06. - 2017. augusztus 20. közötti időtartam, amely magába foglalta az óvoda kivitelezési 
munkáinak elvégzését.  

2. 2017. július 17. -2017. augusztus 04. közötti időtartam, amely magába foglalta a bölcsőde 
gépészeti/fűtési kivitelezési munkáinak elvégzését.  

3. 2018. február 26.- 2018. augusztus 17. közötti időtartam, amely magába foglalta a bölcsőde 
további, gépészeten kívüli felújítási munkáinak elvégzését, a projekt építési munkáinak 
lezárását. 

 
Az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület külső nyílászáróinak teljes 
cserére megvalósult, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. 
A födém csapadékvíz elleni szigetelése és hőszigetelése megtörtént. 
A nevelők által használt helyiségek burkolata megújult. Megtörtént a gyermek vizesblokk komplett felújítása. 
Az épület fűtési rendszere teljesen újjáépült, korszerűsödött. A használati melegvíz rendszer kiépítése során 
napkollektoros rendszer létesült. 
 
A bölcsőde homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület földszintjén és az emeleten 
is még az eredeti, rosszul záródó fa ablakok voltak, helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók 
kerültek beépítésre. A nyugati terasz emelet feletti fedése polikarbonát vázszerkezetet és fedést 
kapott. A gondozói vizesblokkok, gondozói öltözők, személyzeti mosdók és wc felújítása mindkét 
szinten megtörtént. 
A fűtési rendszer korszerű kondenzációs gázkazánokkal újult meg. A használati melegvízet új 
napkollektoros rendszer biztosítja., mely az óvoda lapostetős épületrészére került telepítésre.  
A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon kívül a vízvezetékrendszer korszerűsítési munkái is 
megvalósultak. 
 
A beruházásnak köszönhetően 96 bölcsődei és 144 óvodai férőhely újult meg. 
 
További információ kérhető: 

Vásár Marianna projektmenedzser Cseke László beruházási szakreferens 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.17-19 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

tel.:+92-502-165; +36-30-448-3565 tel.: +92-502-263; +36-20-488-9065 

vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu csekelaszlo@ph.zalaegerszeg.hu 
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