
 

   

 

Kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-21-2022-00019 

Projekt címe: Andráshidai mini bölcsőde építése 

A szerződött támogatás összege: 240 000 000,- Ft  

A támogatás mértéke: 100%  

A projekt tartalmának bemutatása: Általános elvárás Magyarország Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terve alapján a bölcsődei rendszer strukturális átalakítása új férőhelyek 

létrehozásával. A projektben építendő Andráshidai mini bölcsőde, mellyel két csoportban 16 férőhely 

kerül létrehozásra a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve „A” Demográfia és köznevelés 

komponenséhez kapcsolódik, azon belül a Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésére beruházáshoz.  

Az andráshidai mini bölcsőde lehetővé teszi a bölcsőde ellátás helybeni elérhetőségét.   

A projekt megvalósítási helyszíne Zalaegerszeg egyik legdinamikusabban fejlődő „peremkerülete”, 

régen önálló településként működő andráshidai városrész. 1969-ben csatolták Zalaegerszeghez.  A 

településrészen 1883 óta iskola, 1962-től pedig óvoda működik. A településrészen bölcsőde nem 

működik. A településrész lakossága közel 3000 fő. 

A településrészen élő családok évek óta érdeklődnek, mikor lesz elérhető a bölcsődei ellátás 

Andráshidán. A településrészhez legközelebb található bölcsőde Zalaegerszeg belvárosában 

helyezkedik el. Egyre nagyobb számban költöznek családok a településrészre, ahol azzal 

szembesülnek, hogy az óvoda és az iskola ugyan helyben elérhető, viszont bölcsődei ellátás nincsen. 

A fiatal lakosság bővülését a közelben megvalósuló fejlesztések is generálják. Az andráshidai 

városrész mellett található az Északi Ipari zóna, melynek területén több nagy léptékű fejlesztés zajlik. 

Ezen fejlesztések és beruházások vonzzák a fiatal munkavállalókat, akik az ipari terület közelsége 

miatt ezen a városrészen telepedhetnek le. A Zalaegerszeg növekedése, terjeszkedése a város több 

részén már korlátaiba ütközik, viszont Andráshida teleülésrészen lehetőség van újabb és újabb építési 

telkek kialakítására. 

Andráshida településrészen bölcsődei ellátás nincsen. Lakossági igény, hogy a szolgáltatás helyben 

elérhető legyen, így a gyermekeket nem kellene Zalaegerszeg belvárosába utaztatni. A 

településrészen a fejlesztés helyszínének kiválasztott terület az iskola és óvoda utcájában található. A 

tervezett fejlesztéssel kétcsoportos 16 gyermek befogadására alkalmas mini bölcsőde létrehozása a 

cél. 

Az új épület kedvező energetikai besorolása lehetővé teszi az fenntartás költségeinek csökkentését, 

illetve hozzájárul a klímavédelemhez. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében vállalja a 025b kódhoz 

kapcsolódó új épület építését. A bölcsődei mintaterv katalógusból kiválasztott BMTK2021-043 jelű 

típusterv illeszkedik a településrészi utcaképbe, illetve kisebb módosításokkal, helyszínre adaptálással 

alkalmas lesz a két csoportos 16 gyermek befogadására alkalmas mini bölcsőde üzemeltetésére. Az 

Önkormányzat célja, hogy a 16 új férőhely létrehozása -új épület építésével- 2024.12.31-re 

megvalósuljon. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. december 31.  

 


