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A projekt rövid összefoglalása
A projekt célja a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó intézmények kapacitásfejlesztése és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásai érdekében elengedhetetlen a
kapacitásbővítés megvalósítása a polgári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény
Bessenyei úti székhely óvodai egységében.
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (IV.14.) sz. határozata
alapján pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
pályázati felhívásra, és 138.377.365 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A kapacitásbővítés szükségességét indokolja, hogy a csoportok létszáma a 25 fős
maximum fölötti, 28 fős átlaglétszámmal működnek. A korábban engedélyezett 20%-os
létszám túllépés azért is szükséges, hogy az – amúgy is zsúfolt csoportokba - év közben
érkező és óvodaköteles gyermekeknek óvodai férőhelyet tudjon biztosítani az intézmény.
A fejlesztéssel érintett ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, rendezett
tulajdonviszonyokkal rendelkező - korábban MATÁV - épület. Az épület átalakításával,
felújításával, továbbá kismértékű bővítésével két új 25 fős csoportszoba és kapcsolódó
foglalkoztató helyiségek (logopédiai fejlesztő, pszichológiai vizsgáló-fejlesztő és sószoba),
továbbá kiszolgálóhelyiségek (gyermeköltözők, mosdók, illemhelyek, tálalókonyha,
fekete/fehér mosogatóval, dolgozói szociális helyiségek, óvónői szoba, iroda, öltöző stb.)
kialakítása történik meg. A tervezett beruházás során megvalósul a homlokzati nyílászárók
cseréje, az épület teljes külső hőszigetelése, magas tető építése, épületgépészeti és
villamos berendezések felújítása, új fűtési rendszer kiépítése. A volt szolgálati lakás
felújításával akadálymentes illemhely és óvodai foglalkoztató helyiségek létesülnek.
Továbbá az épület belső átalakítása során a nyílászárók cseréje, valamint belső burkolatok
cseréje történik meg. Kiépítésre kerülnek a napcellák, valamint új játszóudvar épül.
Tekintettel arra, hogy az új csoportszobák új épületben kerülnek kialakításra, jelenleg
semmilyen eszköz nem biztosított a működéshez. Az eszközök túlnyomó többsége a
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott kötelező berendezési tárgyak,
eszközök beszerzését tartalmazza, továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek számára
beszerzendő fejlesztő eszközökre és az óvoda pedagógiai programjával összhangban
nyújtott óvodai szolgáltatások biztosításához nélkülözhetetlen eszközökre terjed ki.

