
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kedvezményezett neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron
A szerződött támogatás összege: 
A támogatás mértéke: 100 % 
 
A projekt tartalmának bemutatása: 
 
A dunaföldvári bölcsőde fejlesztése a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés 
javítását és a szolgáltatások min
nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lév
megsegítése. 
 
A projekt keretében megvalósul:

1. A 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló fér
bölcsődei férőhellyel b

2. Bölcsődei játszó és fejleszt
csoport részére, valamint udvari játszó eszközök beszerzése és telepítése 
minden bölcsődei csoport számára.

3. Energetikai korszerű
hőszigetelése, hőszivattyús f
stb. 

4. Épület felújítási munkák végrehajtása: tet
munkák, belső festés, térkövezés, támfal készítés, bejárati kapuk cseréje, 
előtető készítés, új já

5. A beruházás megvalósulását követ
munkahelyek száma az új 12 f

 
A bölcsődei férőhelyek bővülése lehet
munkaerőpiacra, javítva a munkaer
helyzetű családok gazdasági aktivitását.
 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
Projekt azonosító száma: TOP
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
de fejlesztés Dunaföldváron 

dött támogatás összege: 89 258 206,- Ft 
 

A projekt tartalmának bemutatása:  

de fejlesztése a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés 
javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgálja. Fő cél a kisgyermeket 

k munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a 
 térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történ

A projekt keretében megvalósul: 
3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma 12 új 

hellyel bővül.  
dei játszó és fejlesztő eszközök beszerzése az új 12 fér

csoport részére, valamint udvari játszó eszközök beszerzése és telepítése 
dei csoport számára. 

Energetikai korszerűsítés végrehajtása: az épület homlokzati és födém
őszivattyús fűtés kialakítása, napelemes rendszer telepítése 

Épület felújítási munkák végrehajtása: tetőszerkezet felújítása, vakolat javítás
 festés, térkövezés, támfal készítés, bejárati kapuk cseréje, 

készítés, új játéktároló építése stb.  
A beruházás megvalósulását követően az újonnan létrehozott bölcs
munkahelyek száma az új 12 fős csoport következtében: 3 fő

ővülése lehetővé teszi, hogy az anyák (ismét) belépjenek a 
piacra, javítva a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó n

 családok gazdasági aktivitását. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 09. 30. 
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009 

de fejlesztése a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés 
ő cél a kisgyermeket 

segítése, különösen a 
 gyermekek minél korábbi életkorban történő 

őhelyek száma 12 új 

 eszközök beszerzése az új 12 férőhelyes bölcsődei 
csoport részére, valamint udvari játszó eszközök beszerzése és telepítése 

sítés végrehajtása: az épület homlokzati és födém utólagos 
tés kialakítása, napelemes rendszer telepítése 

szerkezet felújítása, vakolat javítási 
 festés, térkövezés, támfal készítés, bejárati kapuk cseréje, 

en az újonnan létrehozott bölcsődei 
s csoport következtében: 3 fő  

vé teszi, hogy az anyák (ismét) belépjenek a 
piacra visszatérni szándékozó nők, a hátrányos 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kedvezményezett neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron 
A szerződött támogatás összege: 89 258 206 Ft 

A támogatás mértéke: 100 %  

 
 
Elkezdődött a bölcsőde épületének felújítása (2017.08.28.)  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron a TOP-1.4.1-
15-TL1-2016-00009 számú pályázati konstrukció keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a döntést 
előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján elfogadta a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot 
nyújtó ajánlatát.  
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe:  Földvár Terv Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla u. 34. IV. em. 7.) 
Ajánlati ár (nettó):    54 724 000,- Ft 
Jótállás ideje (hónap):   36 hónap 
 
A vállalkozási szerződés megkötésére 2017. augusztus 16-én került sor és a fűtéskorszerűsítési és tető 
felújítási munkálatokkal el is kezdődött a kivitelezés.  
 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 09. 30.  

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-0009 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kedvezményezett neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron 
A szerződött támogatás összege: 89 258 206 Ft 

A támogatás mértéke: 100 %  

 
 
Eszközbeszerzés (2017.10.10.)  

 
A bölcsődei férőhely bővítés keretében új játékok, bútorok beszerzésére kerül sor, és a játszóudvaron a régi, 
elhasználódott játékok cseréje is megtörténik.  
 
A készségfejlesztő, foglalkoztató játékokat, felszerelési tárgyakat és bútorokat a HOR Zrt. (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 7.) szállítja nettó 3 880 285,- Ft + ÁFA értékben még idén októberben.  
 
A jövő év tavaszán pedig az új játszóudvar kialakítását a BARKA-KERT Kft. (7020 Dunaföldvár, Templom u. 
78/A) végzi el nettó 4 746 520,- Ft + ÁFA értékben. Telepítésre kerül rugós játék, homokozó, többfunkciós 
játszóvár ütéscsillapító gumiburkolattal.  
 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 09. 30.  

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-0009 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018.09.30. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BÖLCSŐDE FEJLESZTÉS DUNAFÖLDVÁRON 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretén belül a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú 
felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés 
Dunaföldváron” című projekt megvalósítására.  
 

Befejeződött a Varázskert Bölcsőde fejlesztése és megvalósult a férőhelybővítés. A korábbi engedélyezett 28 
fő férőhelyszám további 12 fő férőhellyel bővült, így összesen 40 fő engedélyezett férőhelyszámmal működik 
tovább az intézmény.    
 
A projekt keretén belül az intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg, illetve egy teljesen új játszóudvar 
került kialakításra.  
 
A kivitelezési munkálatok eredményeként az épület teljes homlokzati felújítása, hőszigetelése, a fűtési 
rendszer korszerűsítése és többek között a tető felújítása valósult meg. Elbontásra került a régi udvari 
játéktároló, mely helyett egy új került kialakításra. Ennek tetőszerkezetén 4,5 kW teljesítményű hálózatra 
visszatápláló napelemes rendszer telepítése történt meg.  
 
A játszóudvaron a régi, elhasználódott játékok cseréje történt meg. Telepítésre kerültek rugós játékok, 
homokozó, többfunkciós játszóvár. Mindegyik játék alá ütéscsillapító gumiburkolat került.  
 
A csoportszobák felszerelése is megújult, rengeteg modern készségfejlesztő, foglalkoztató játék, valamint 
felszerelési tárgy és bútor került beszerzésre. Ezenkívül parajdi kősóból sófalak kialakítása is megvalósult, 
melynek jótékony hatása orvosilag is alátámasztott és évtizedek óta alkalmazott.  
 
A beruházás helyi vállalkozók (Földvár Terv Kft., valamint a Barka-Kert Kft.) közreműködésével valósult meg.  
 
A projekt átfogó célja az volt, hogy a beruházással végrehajtott fejlesztések révén javuljon a bölcsődébe járó 
gyermekek szüleinek a munkaerő-piaci helyzete, azáltal, hogy gyermekeiket munkaidőben biztonságos, 
fejlesztő helyszínen bízhatják az gondozók gondjaira. Fontosak számunkra a gyermekek és az, hogy a lehető 
legkorszerűbb körülmények között tölthessék mindennapjaikat, a saját és szüleik legnagyobb 
megelégedésére. 
 
 
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1.15.-TL1-2016-00009 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
További információ kérhető: 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 
telefon: +36-75/541-558 
e-mail: muszak@dunafoldvar.hu  
web: www.dunafoldvar.hu  


