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Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra nyújtotta be 
támogatási kérelmét, és nyerte el a „Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda fejlesztése és minibölcsőde 
létesítése” című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00014 azonosítószámú pályázatot. 

A fejlesztés átfogó célja Rózsaszentmártonban a 0-2 éves kisgyermekek gondozási feltételeinek - a 
növekvő igényeknek megfelelő - megteremtése, valamint a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális 
feltételeinek bővítése és javítása, az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, 
amelynek eredményeként elősegíthető a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában 
történő testi és szellemi fejlődése. A fejlesztés konkrét célkitűzése az óvodai férőhelyek megemelése 
70-főről 72 főre, valamint egy 8 fős minibölcsőde létesítése a meglévő óvodai épület fizikai bővítésével 
a növekvő igényeknek eleget téve, valamint a már nem tartható szűkösség és funkcióhiány 
megszüntetése érdekében.  

A településen jelenleg nem elérhető a bölcsődei szolgáltatás, ugyanakkor a település demográfiai 
mutatói indokolják a 0-2 éves gyermekek napközben történő elhelyezését, gondozását bölcsődei 
keretek között és jelentős lakossági igény is tapasztalható iránta. Az óvoda férőhely bővítése szintén 
szükségszerű demográfiai okok miatt, ugyanakkor a jelenlegi terület is szűkösnek bizonyult mára, így 
az óvodai terület fizikai bővítése is indokolt. 

A tervezett bővítés egy plusz épülettömeg kiépítésével valósul meg, melyben helyet kap a bölcsőde, 
egy óvodai csoportszoba az előírt kiszolgáló helységekkel együtt, valamint a nevelőtestületi iroda. A 
bővítmény a meglévő óvoda déli oldalán létesülő nyaktaggal kapcsolódik a régi épülethez, igazodva a 
jelenlegi homlokzati vonalhoz. A hosszfőfalas bővítmény egyik felében kap helyet az új óvodai 
csoportszoba, öltözővel és mosdóval, orvosi szobával és tárolóval, ill. a funkciókhoz tartozó 
közlekedővel. A másik felében a bölcsőde kialakítása történik meg a vendégek számára fenntartott 
akadálymentes mosdóval, valamint a nevelőtestületi öltözővel együtt. A program szerint a tervezett 
bővítéshez 5 db parkoló kerül kialakításra a telken belül, amelyek közül 1 db akadálymentes. A 
beruházás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 
rendeletben foglaltak szerint történik. A beruházás során a pályázati kiírásnak megfelelően 
projektarányos akadálymentesítés valósul meg.   

A gyermekek számára - életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos - tárgyi környezet 
kialakítása érdekében eszközbeszerzés is a pályázat részét képezi.   

A pályázat keretében történő óvoda fejlesztés és a minibölcsőde létesítésével a település kisgyermekei 
számára lényegesen kedvezőbb körülmények teremthetőek, hiszen biztonságosabbá, korszerűbbé, 
komfortosabbá válik a környezetük, amely egyben a pedagógiai munka minőségének a javulását is 
eredményezik, így a településen élő gyermekek – szociális kulturális hátrányaiból adódó – gyengébb 
esélyeik javításáért az óvoda még többet tud tenni.  



 

 
 

Mindezek mellett egy funkcionálisan gazdagabb, esztétikusabb, eszközökkel, játékokkal jobban 
felszerelt környezetbe a szülők szívesebben adják be gyermekeiket, ezen tényezők pedig 
nagymértékben pozitív irányban befolyásolják a gyermekeiket nevelő szülők munkaerőpiacra történő 
visszatérését.  

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2019.04.15. 

A projekt megvalósításra elnyert támogatási összeg 81 372 710 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


