
 

 
Sajtóközlemény 

 
Kocsér óvoda felújítási projektje 

 

Kocsér Község Önkormányzata 2017.10.20-án sikeres pályázatot nyújtott be az 
Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 azonosító számú felhívásra. A 
projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Nemzetgazdasági 
Minisztérium.  
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott 
pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
A 79,16 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kocsér, Kossuth 

Lajos utca 6. szám alatti Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda kerül felújításra. 

 
A Támogatási Szerződés száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/25 
 
A pozitív támogatói döntést 2018. április 05-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. 
június 15-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett. 

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei: 

A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségi 
fejlesztése, valamint egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő 
felszereltségű óvoda biztosítása. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok és az 
eszközbeszerzés gazdagítják az óvoda felszereltségét, megfelelően biztosítják a 

nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.  

A projekt keretében a fűtött tereket határoló padlásfödémek hőszigetelésre kerülnek, 
megvalósul az észak-nyugati bejárat akadálymentesítése, a belső akadálymentes mosdó 
és WC kialakítása, a fűtési és vízszennyvíz rendszerek korszerűsítése, valamint 
vagyonvédelmi rendszer kialakítása. Ezen kívül új kerítést kap az óvoda, valamint kültéri 
és beltéri játékok és bútorok kerülnek beszerzésre. 

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai: 

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, melynek eredményeként 
a projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos 
költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez. A fejlesztést következtében a 
fűtőművi távfűtés becsült éves fogyasztása jelentős mértékben csökken hozzájárulva ezzel 

az intézmény működési költségeinek csökkentéséhez. 

A fejlesztés hatása és eredménye egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és 
követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása.  

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelezési 

munkálatokat a P-Solaris Kft végzi. 

A kivitelezési munkálatok megkezdésének dátuma 2018.06.15.  

A projekt várható fizikai befejezése 2018.12.01. 
 


