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TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00017 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – Érsekhalmi Német 

Nemzetiségi Óvoda fejlesztése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fejlesztés célja az volt, hogy az „Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda” olyan fejlesztésen menjen 
át, mely megfelel a 21. század követelményeinek és méltó helyet biztosít az ide járó gyermekeknek. A 
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, ezen belül is A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
című TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívás alapján. Az óvoda a 6348 Érsekhalma, Dózsa György u. 3. szám 
alatt található. Az 21.183.573 forint európai uniós támogatás segítségével Érsekhalma Község 
Önkormányzata az alábbi fejlesztéseket valósította meg. A fejlesztés eredményeként Akadálymentes 
megközelítés, akadálymentes WC kialakítása történt, melynek során az udvaron akadálymentes rámpa 
épült, akadálymentes ajtó került beépítésre, A foglalkoztató 1 helyiséget övező válaszfalak, ill. a 
helyiségben lévő tartópillér egy része elbontásra került, az előírásnak megfelelő közlekedő (1,50 m 
széles), ill. az akadálymentes WC kialakítása érdekében. Az átalakítással érintett helyiségekben teljes 
padlórétegrend cserére került sor, a hatályos energetikai szabványnak megfelelően, új belső 
nyílászárók is elhelyezésre kerültek, továbbá új felületképzést kaptak a tervezett új helyiségek. Sor 
került továbbá 3 játék beszerzésre is: egy Nagy tornyok „Balmaz”, egy Játék tározó Babaház és egy Kis 
bástya „Monostor P” elnevezésű játék.  Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az óvodai ellátás 
biztosítása kapcsán fennálló kötelezettségének eleget téve végzi ezen tevékenységét, eként 
kapcsolódott a fejlesztés az önkormányzat tevékenységéhez. 
A beruházás 2019. augusztus 31-re készült el. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat 4 darab 
munkahelyet tud megőrizni, és további nem munkahelyet teremt.  
 
 
A projektről bővebb információt a www.ersekhalma.hu oldalon olvashatnak. 
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Sikeresen megvalósult az Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, melynek során az óvoda 
akadálymentes kialakítására és játékok beszerzésére került sor. Érsekhalma Község Önkormányzata 
21,18 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Európai Strukturális és Beruházási 
Alapokból finanszírozott projektre. 

http://www.ersekhalma.hu/

