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A kedvezményezett neve: 

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
A projekt címe: 

 „Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen” 
A projekt kódszáma:  

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016 
 
A szerződött támogatás: 135 511 052 Ft. 
A támogatás intenzitása: 100 % 
 
 

A projekt célja: 
 
A projekt átfogó célja, hogy Bocskaikert településen javuljon a gyermekjóléti alapellátásokhoz, 
konkrétan a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés, valamint a szolgáltatás minőségi fejlődése 
megvalósítása. A projekt keretében a mini bölcsődei forma kerül bővítésre a településen, két 
újabb csoportszoba kialakításával összesen 16 férőhelyen. Fontos cél, hogy a megvalósuló 
fejlesztés hozzájáruljon a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű 
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. A bölcsődei nevelés 
középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként 
hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 
növeléséhez. 
 

A projekt bemutatása: 
 
A projekt során a már meglévő Bocskaikert, Debreceni út 116. szám (14355/1 hrsz) alatti mini-
bölcsőde épületének két csoportszobával történő bővítése valósul meg. A 2019-ben átadott 
minibölcsödében jelenleg két foglalkoztató található, ami a növekvő bölcsődei igény miatt már 
kevésnek bizonyul ezért a Kedvezményezett két foglalkoztatóval bővíti az intézményt. A már 
megépült mini-bölcsőde kialakításánál szempont volt a később bővítési lehetőség. A 
földszintes épület két új foglakoztatóját a meglévő kiszolgálóhelyiségek továbbra is el tudják 
látni ezek bővítése nem szükséges. A közlekedési útvonalak akadálymentesítése az 
épületben és a környezetében megoldott, az épületben akadálymentes mellékhelyiség is 
található. A bővítésben további akadálymentes közlekedés fog megvalósulni. Az épület 
szerkezeti és formai kialakításakor fontos szempont volt az üzemeltetés közbeni 
energiafelhasználás minimalizálása. A bővítés során további napelemek elhelyezését 
végezzük el. Az épület fokozott hőszigetelése biztosítja az energiahatékony üzemeltetést. Az 
épület működtetéséhez energiatakarékos gépeket terveztünk, továbbá a világítást is kis 
energiaigényű LED-es fényforrások biztosítják majd. A meglévő mini-bölcsőde épülethez 2 db 
normál és 1 db akadálymentes parkoló épült ki. A két foglalkoztatós bővítés után további 4 db 
normál parkoló létesítése lesz szükséges az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 
4.számú melléklete alapján, melyet az épület előtti közterületen oldunk meg. A projekt várható 
befejezése 2022. június 30. 
 
 

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja 


