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Záró sajtóközlemény 

Elkészült az Eperke bölcsőde Újhartyánon 

Újhartyánon befejeződött az beruházás, amelynek keretében elkészült a 24 férőhelyes Eperke névre 

keresztelt bölcsőde. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program Versenyképes Közép -Magyarország 

Operatív Program pályázatán elnyert 237.889.846 forint vissza nem térítendő támogatás segítségével 

valósult meg. 

Újhartyán Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-

00015 – Kisgyermeket, gyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű 

pályázaton sikeresen vett részt. A fejlesztéssel az önkormányzat célja az volt, hogy a településen 

megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, ezzel is 

segítve a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mely a munkavállalói mobilitást, elsősorban a 

kisgyermekes szülők (főleg nők) munkaerőpiacra történő visszatérését támogatja azáltal, hogy 

biztosítja 0,5-3 éves gyerekek bölcsődei elhelyezését. 

Az önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatos terveket már 2015-ben elkészítette. 2016-ban indult a kiírt 

pályázaton. A támogatási szerződést a hatósággal 2018.02. 26-án írták alá.  

A fejlesztés összköltsége: 411.084.500 forint. 

A Támogatási szerződésben eredetileg elnyert összeg: 148.800.000 forint volt. Azonban az eltelt 

időszakban történt építőipari árak drasztikus emelkedése miatt két alkalommal is többlettámogatást 

kapott az önkormányzat.  

Először 22.320.000 forintot, majd 66.769.846 forint támogatást ítélt meg az irányítóhatóság. 

A beruházás során az Epres u. 4/b szám alatt felépült egy új, 24 gyermek elhelyezésére alkalmas 

bölcsőde. Az intézmény 24 gyermek elhelyezését biztosítja, 2 db 12 fős csoporttal. Az épületben 

kialakított két gyermekszoba mellett bejárati előtér és gyermekkocsi tároló, átadó, fürösztő, biliző 

(2db) és raktárak (2 db) létesültek. A gyerekek számára a bölcsődéhez tartozóan teraszt, játszókertet 

alakítottak ki. 

A fejlesztés során közel 37 millió forint összegben történt eszközbeszerzés. 

Az épületben dolgozók részére vezetői iroda, gyermeknevelői szoba, irattár, teakonyha, személyzeti 

öltöző, melegítőkonyha, raktárak és takarítószer- és eszközraktárak (5 db) és mosdók (3 db) kaptak 

helyet. A beruházás során felépült új bölcsőde bruttó alapterülete: 632,8m2. 

Projekthelyszín:     2367 Újhartyán, Epres u. 4/b 

A projekt megvalósításának kezdete:  2018.02.26. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.30. 

Projekt címe: Az újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda bölcsődei fejlesztése 

Projekt azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00015  

Támogatás összege: 237.889.846 forint 

 
További információ: 
tel.: +36-29-372-133 
www.ujhartyan.hu 
 


