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Rövid összefoglaló: 
 
Gyermely Község Önkormányzata 259,4 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós 
forrásból származó támogatást nyert el a meglévő óvodája felújítására és bővítésére.  
A fejlesztés megvalósításának legfőbb indoka, hogy az óvoda férőhely problémákkal küzd az 
egyre magasabb gyermek létszám miatt. Az óvoda gyakorlatilag 100%-os kihasználtsággal 
működik, így az elkövetkező években már nem lesz biztosítható minden óvodáskorú helyi 
gyermek elhelyezése. Emiatt a szülőknek a munkaerőpiacra történő visszatérése sem lesz 
megfelelően biztosított. A településen ráadásul bölcsőde sem működik, ezért sok szülő már 
2,5 éves kortól szeretné beíratni a gyermekét az oviba. A kisgyermekek napközi ellátásának 
fejlesztésére jelentős igény mutatkozik a szülők részéről, az Önkormányzat pedig jelen 
projektben kíván eleget tenni ezen lakossági igénynek az óvoda férőhely számának 
növelésével. 
 
A pályázat fő célja tehát a lakosság óvodai ellátási formákhoz való hozzáférésének bővítése 
Gyermely községben az óvoda bővítésével, 15 új férőhely létrehozásával.  
 
A beruházás műszaki tartalma: 
A jelenlegi óvodaépület számos hiányossággal küzd. Kis méretűek a csoportszobák, a 
főzőkonyha munkaterülete szűkös, hiányoznak a fejlesztőszobák, illetve a nevelők számára 
felnőtt öltöző és iroda is létesülne. A fejlesztéssel érintett ingatlan (2821 Gyermely, Iskola u. 
12., hrsz 924) tulajdonosa az Önkormányzat. Ezen az ingatlanon található az óvoda és az 
általános iskola. A telek mérete lehetővé teszi az óvoda bővítését. 
 
Az Önkormányzat a meglévő óvoda telkén, annak két foglalkoztatótermes bővítését szeretné 
megvalósítani, a meglévő épületben található konyha átalakításával. A teljes projekt során a 
meglévő épületen belül nagyobb területen – egy csoportszobát igénybe véve - valósul meg a 
konyha bővítése. A megszűnő csoportszoba pótlására készül két új, a mai kor igényei szerint 
kialakított foglalkoztatóterem az épületegyüttes bővítésével. Az átalakítás után 4 db 
foglalkoztató terem állna rendelkezésre, összesen kb. 200 m2 alapterülettel. Az udvaron 4 
parkoló kerül kialakításra. A beruházás során projektarányos akadálymentesítésre is sor 
kerül. 

 



A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a pályázat teljes elszámolható 
költsége 259.436.000 Ft. A teljes beruházás költsége ennél magasabb, azonban a település a 
különbözetet önerőből biztosítja.  
 
A projekt eredményei: 

- 15 új óvodai férőhely 
- 3 új munkahely 

 
 


