
 

 
 

 
 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 

 
A Községi Bölcsőde két homogén összetételű csoporttal működik, az idejáró kisgyermekek száma 20 
fő. Az 1960-as években épült nagy belmagasságú épület, amely az 1970-es évek elejétől funkcionál 
bölcsődeként. A régi idők követelményeinek megfelelő intézmény mára már korszerűtlenné, elavulttá 
vált. A mai kor követelményeihez, szabványaihoz, előírásaihoz igazodva és a megváltozott igények, 
és nem utolsó sorban, az energiafelhasználás hatékonyabbá tétele szükségessé teszi a 
korszerűsítést. 
 
A fejlesztés átfogó célja:  
Az apci Községi Bölcsőde infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, ingergazdag, a 
kisgyermekek fejlődését támogató, biztonságos környezet kialakítása, amely alkalmas a befogadó, 
érzelmi biztonságra törekvő gondozási, nevelési gyakorlat alkalmazására. 
A fejlesztés konkrét célja: 
Az épület kisebb átalakítása, bizonyos helységek bővítése a jelenleg kihasználatlan terek 
bevonásával, biztonsági, higiéniai és esztétikai szempontú felújítás, energetikai korszerűsítés, 
valamint a játszóudvar rendbetétele.  
 
Tervezett eredmények:  
• A bölcsődés gyermekek megújult, esztétikus, biztonságos környezetet kapnak, amely még inkább 

támogatja testi-lelki fejlődésüket, szabad aktivitásuk kibontakozását  
• A kiszolgáló helységek térkapcsolatainak átrendezése hatékonyabbá, felújítása komfortosabbá teszi 

a munkavégzést, amely javítja a bölcsődei gondozás szakmai minőségét  
• Az energetikai korszerűsítés az épület fenntartási költségeit csökkenti. 
 
Tervezett tevékenységek:  
• Épület belső burkolatainak cseréje, betonozás úsztatott réteggel. Belső falak burkolása (mosdó, wc, 

irattárak 2,1 méterig), festés.  
• Belső válaszfalak bontása, építése, szerelt falak a wc-knél. A jelenlegi mosókonyha területe 

raktárként fog funkcionálni. A tervezett mosókonyha a mostani raktárok területére kerül be, az 
építészeti tervek szerint.  

• Homlokzat új hőszigetelést kap, 16 cm vastagságban.  
• Belső nyílászárók cseréje, külső nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra.  
• Fűtéskorszerűsítés terén a meglévő radiátorok bontása, új radiátorok felszerelése, szerelvényezése. 

Gázkazán elhelyezése a szükséges szerelvényekkel együtt, HMV tárolóval.  
• A felújítás része a vízvezeték és lefolyó rendszer készítése, valamint a mosókonyha és konyha 

gépészeti berendezései is. Ennek célja az épület külső-belső rekonstrukciója, energetikai 
fejlesztése, egészséges, biztonságos környezet kialakítása.  

• A meglévő, rossz minőségű, belső udvari (játszókertet körbe vevő) kerítés felújítása, részben új 
kerítés felhúzása, padok elhelyezése.  

• Kialakításra kerül egy nyitott babakocsitároló, valamint kerékpártároló is a bejárat közelében.  
• Az épület akadálymentesítése, akadálymentes parkoló, valamint mosdó kialakítása. 
• Akadálymentesítés 
 


