Kedvezményezett neve: Attala Község Önkormányzat
Projekt címe: Az Attalai Aprók Háza Óvoda épületének felújítása, bővítése
Szerződött támogatás összege: 118.519.092 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100
Projekt tartalmának bemutatása:
Projekt átfogó célja:
• A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése,
különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél
korábbi életkorban történő megsegítése.
• Az óvoda férőhelybővítése és felújítása, a minőségi nevelés megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében.
• A társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés
feltételrendszerének megteremtése.
• Attala község népességmegtartó képességének, a település fiatal, képzett
munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és
településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony
működésének kialakítása.
• A támogatás keretében megvalósuló tevékenységek célja, hogy az
esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a nevelés minőségében
meglévő területi különbségeket. Megteremtse az egészséges környezet és a
hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítsa a minőségi neveléshez
való - kirekesztés nélküli - hozzáférést, valamint a megújult tartalmi és
módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézmények
kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe
vételével.
• Az akadálymentes nevelési környezet megteremtésének célja, hogy
megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos, és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrációját.
Specifikus célok:
• Az óvodai férőhelyszám bővítése, a hiányzó kapacitások pótlása, túlzsúfoltság
csökkentése érdekében egy új, 20 fő befogadására alkalmas, szabvány szerinti új
óvodai csoportszoba kialakítása.
• A „Nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében
(eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helységek kialakítása,

felújítása és eszközbeszerzés a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése
érdekében.
• A fejlesztéssel egy egészséges, motiváló környezet megteremtése az
óvodáskorú gyermekek számára, az épület adottságaihoz méretezett optimális
térkihasználtság, térigény biztosítása, az egészséges és természet- közeli
nevelési feltételek megteremtése.
• A megvalósuló fejlesztés és az alkalmazott nevelési szempontok összhangjának
biztosítása, az egyénre szabott nevelés, készség és képesség- fejlesztés
feltételeinek megteremtése.
Konkrét célok:
• A település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének
felújítása és bővítése, a településkép javítása.
• Az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése.
• Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.
• Az Óvoda eszközállományának fejlesztése.
• A gyerekek képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló
eszközök beszerzése.
• Energiahatékonyság növelése
A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport:
• Az Óvodába járó 3-6 éves korú gyerekek.
• Az Óvoda dolgozói.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A projekt során a település óvodájának felújítása, az udvar fejlesztése és
csoportszoba bővítés valósul meg. A csoportszoba bővítése során (új, 20 fő
befogadására alkalmas, szabvány szerinti új óvodai csoportszoba kialakítása)
bővül az óvoda befogadóképessége. Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008
(VI.30.)
Kormányrendeletnek
megfelelően
„DD-korszerűt
megközelítő”
kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.
Eszközbeszerzés:
A fejlesztés során óvodai eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak
beszerzésére is sor kerül. Több felszerelés hiányzik, a meglévők elavultak. A
fejlesztés hatására az ellátás színvonala nagymértékben javul a korszerű
eszközöknek köszönhetően. A komfortosítás érdekében új berendezéseket,
bútorokat szerez be a pályázó.
Energiahatékonyság
Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek
megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal
fog rendelkezni.

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, támogatással
megvalósuló beruházás jelen-tősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat.
Eredmények:
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 30 fő
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma: 20 fő
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