
 

 
 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

 

Zagyvaszántó 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 Zagyvaszántói Gesztenyevirág Óvoda fejlesztése című és TOP-1.4.1-16-HE1-
2017-00018 azonosítószámú pályázatot. 

A fejlesztés átfogó célja Zagyvaszántói Gesztenyevirág Óvodában a hatékony óvodai nevelés 
infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, 
amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és 
szellemi fejlődését. A fejlesztés konkrét célja a nagyon leromlott állapotú, gazdaságtalanul 
fenntartható, helyenként már balesetveszélyes óvodai épület külső és belső felújítása, energetikai 
korszerűsítése.  A gyermekek számára - életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos - 
tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközök beszerzése valósult meg.  

A beruházás során az épület részleges belső felújítására és átalakítására került sor. Az épületben - a 
mai kor elvárásainak megfelelően - új akadálymentes mosdó létesült, valamint minden belső 
nyílászárót új korszerű acéltokos nyílászáróra cseréltek. Az akadálymentes mosdó kiépítése során belső 
válaszfalak és burkolatok elbontásra kerültek. Az épület hosszfőfalas elrendezéssel épült, a 
középfőfalat nem érintette az átalakítás. A felújítás során új kültéri akadálymentes rámpa készült. 

Az épület az átalakítás során kívülről is megújult, a homlokzat új hőszigetelő rendszerrel lett ellátott, a 
meglévő,- nem korszerű - nyílászárók kivétel nélkül új, korszerű műanyag ablakokra és ajtókra 
cserélődtek. A padlásfödém szálas hőszigetelést kapott. A tető héjalásának cseréje teljes felületen új 
korszerű égetett kerámia cserépre, alátét fóliával, átszellőztetett kivitelben megtörtént. A külső 
felújítások során az udvaron új térburkolat készült, akadálymentes rámpa, illetve új akadálymentes 
parkoló létesült. Az épületen komoly energetikai fejlesztések valósultak meg, így a határoló felületek 
hőszigetelésével, nyílászáró cserével az épület energetikai besorolása 2-nél több értékkel is javul a 
meglévő állapothoz mérten.  

A fejlesztés megvalósításával a település kisgyermekei számára kedvezőbb körülmények 
megteremtésére adódott lehetőség jelen pályázat megvalósításával, hiszen biztonságosabbá, 
korszerűbbé vált a környezetük, amely egyben a pedagógiai munka minőségének a javulását is 
eredményezi, így a településen élő gyermekek - szociális, kulturális hátrányaiból adódó - gyengébb 
esélyeik javításáért az óvoda még többet tud tenni. 

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2021.04.30. 

A projekt megvalósításra elnyert támogatási összeg 46 517 560 Ft 

 

 

 


