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Füzesgyarmat Város Önkormányzata férőhely bővítését valósít meg az 5525 Füzesgyarmat, Mátyás 
utca 29. alatt található Önkormányzati üzemeltetésű bölcsőde épületével kapcsolatban. 
Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-201900015. 
 
A bővítés után eddigi 36 gyermek helyett 48 gyermek elhelyezésre lesz lehetőség. Az elmúlt két évben 
jelentős kapacitás növekedést kellett igényelnünk, a meglévő épület infrastruktúrájának növelése nélkül. 
A gyermekek érdekeit szem előtt tartva, kisebb módosítások segítségével sikerült elérnie az 
önkormányzatnak a jelenlegi kapacitásbővítésnek való megfelelést.  
Szükséges a gondozási, és kiszolgáló részek különválasztása, önálló gazdasági bejárat létrehozása, a 
gondozási egységek előírás szerinti kialakítása, a csoportszobák közvetlen terasz és kertkapcsolatának 
megteremtése, az épület energetikai szempontokat is szem előtt tartó korszerűsítése, és nem utolsó 
sorban az épület akadálymentes használatra alkalmas kialakítása. A követelmények kielégítésére a 
meglévő épület nem nyújt megoldást, azt mindenképpen bővíteni szükséges. A meglévő földszintes 
épület már régóta bölcsődeként üzemel. Korábban már többször átalakították, így nyerte el ma látható 
formáját. Az üzemelés során szerzett tapasztalatok, és a változó jogszabályi környezet, és a mai kor 
igényeinek való megfelelés egyre sürgetőbbé tette az épület korszerűsítésének megoldását. A meglévő 
épület alaprajzi elrendezése jelenleg olyan melyet csak jelentős átalakítás, és az épület bővítése mellett 
lehet megfelelően és szabályosan használhatóvá tenni. A koncepció alapelve a gondozási rész 
különválasztása személyzeti és gazdasági részektől, valamint a gondozási helyiségek - nevezetesen a 
csoportszobák - terasz és játszókert kapcsolatának kialakítása. A meglévő elrendezésben egyik sem 
oldható meg, ezért az épület átalakítása mellett bővítés is szükséges. Az új elrendezésben a meglévő 
épületrészben alakítjuk ki a személyzeti, és gazdasági részeket új önálló bejárattal, valamint az új 
épületrészbe helyezzük át a gondozási egységeket, így lehetőség nyílik csoportszobák kertre néző 
elhelyezésére, és kertkapcsolatára. Az épület főbejárata továbbra is a Mátyás utca felől lesz 
megközelíthető. Az épület akadálymentesítése is megvalósul. Projektünkkel az esélyegyenlőség elvét 
szem előtt tartva próbáljuk az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit 
megteremteni. A bölcsőde a 6/2016 (III.24.) Emmi rendeletben előírt alaprajzi elrendezési elvek, és 
előírások szerinti helyiségkapcsolatokkal, helyiségméretekkel lesz kialakítva. Ezzel kívánjuk felszámolni 
a túlzsúfoltságot, ami az elmúlt években keletkező bölcsődei férőhelylétszám növekedés után 
keletkezett az épületben és a fenntarthatóság érdekében a jövőben várható szükségleteket is 
figyelembe vettük. A beruházás során önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedés, és a nyilvánosság 
biztosítása tevékenységek szerepelnek a projektünkben.  
Energiahatékonysági intézkedéseket hajtunk végre a meglévő épületen. 
 
„A projektről bővebb információt a www.fuzesgyarmat.hu oldalon olvashatnak.” 
További információ kérhető:Elérhetőség (0666-491-058, e-mail cím: muszak@fuzesgyarmat.hu) 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyert a Füzesgyarmati bölcsőde bővítésére. 
Támogatás összege: 237,02 millió Ft  
Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő 
Projekt zárás időpontja: 2022.03.31. 
A projekt a Széchenyi 2020 program Terület-és Településfejlesztési Operatív Programja keretében 
valósul meg." 
 

http://www.fuzesgyarmat.hu/

