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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE BÉKÉSCSABÁN 
A 3. SZÁMÚ BÖLCSÖDŐBEN (WLASSICS SÉTÁNY 4.)” 

 

TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00003 

 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás 
fejlesztése” című, TOP-6.2.1-16 kódszámú felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. Célja a gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése, a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása, a 
szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a 
családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű rétegek minél korábbi életkorban történő 
megsegítése. 
 

A projekt elszámolható összköltsége 120.000.000,- Ft, amelyből a támogatás vissza nem térítendő 

100%-os intenzitású.  

 

A projekt kedvezményezettje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt 2017. szeptember 

1.- 2018. december 31. között valósul meg. 

 

A kivitelező szerződésszerűen teljesített. A beruházás műszaki átadása – átvétele 2018. október 17-én 

megtörtént. 

 

A fejlesztés eredményeként a bölcsőde meglévő főépületének bővítése úgy került kialakításra, hogy a 
meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként került elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyíló új épület. 
Itt egy előtérrel csatlakozik egymáshoz a meglévő és az új épületrész. Ebben a gondozási egységben került 
kialakításra a játszóház, a multifunkciós terem, a vasaló-tisztaruha raktárhelyiség, valamint az 
akadálymentes WC. Szükségessé vált egy darab akadálymentes parkoló kialakítása a gazdasági udvar egy 
részéből. Az intézmény férőhelyeinek száma 24 fővel emelkedett a felújítás során.  
 
Energetikai korszerűsítést is történt: a homlokzat utólagos hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. 
Megvalósult a gazdaságtalanul működő kazán, valamint a radiátorok cseréje. A melegvíz-ellátás 
korszerűsítése állótárolós vízmelegítő beépítésével került megoldásra. A komplett elektromos hálózat 
felújítása is megtörtént, amely tartalmazza a világítótestek cserjét is. Háztartási méretű napelemes kiserőmű 
beépítésére is sor került.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új akadálymentes 

bejárat, külső rámpa kialakítására is sor került.  

 

A tervezéskor, és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok 

maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. 

A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében az ÜHG kibocsátás 

csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, 

valamint klímakockázati tényezője sincs. A projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. 

 

 

További információ kérhető: 

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Telefon: 06 +36/66/241-784 

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu 


