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Kedvezményezett: Tokod Nagyközség Önkormányzata 
Támogatás összege: 19.000.000 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt címe: Minibölcsőde kialakítása Tokod Nagyközségben 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31 . 
RÖVID PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ: 
Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiválasztotta, három pályázatot beadó szakkivitelező közül 
a Minibölcsőde kivitelezőjét. A nyertes pályázó az A-Z Services Zrt (2531 Tokod Lukácsi Máté u.20.) Munka 
kezdési határidő: 2018. június 15. A projekt során Tokod nagyközség meglévő, a Köztársaság utca 3. szám alatt 
található, óvodájában a helyiségek átcsoportosításával, új helyiségek kialakításával egy akadálymentes 
minibölcsőde létesül. A külön bejáratú, leendő minibölcsődei rész a gazdasági szárnyhoz közvetlenül kapcsolódva 
egy meglévő foglalkoztató helyiség igénybevételével kerül kialakításra. A minibölcsőde működéséhez szükséges 
tálalókonyha az óvoda konyháján megoldható, a külön tejkonyha számára pedig az óvodai konyha mellett külön 
helyiség lesz átalakítva . 
A Minibölcsőde kialakítási munkái során, azzal egyidőben az Óvodában is kiépítésre kerül egy tűzjelző rendszer, 
jelentősen növelve a gyermekek biztonságát. 
A bölcsőde játszókertje az óvodai résztől elválasztva lesz kialakítva. A projekt keretén belül eszközbeszerzésre is 
sor kerül a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően. Elsődlegesen a csoportszoba berendezése 
történik meg, mely mellé udvari homokozót, játékokat, étkeztetéshez szükséges eszközöket, valamint 
gyermekjátékokat szerez be a projekt keretében az Önkormányzat. 
A projekt eredményeként a XXI. századi követelményeknek és elvárásoknak megfelelő korszerű Minibölcsőde 
létesül Tokodon, Európai Uniós támogatásból, hosszú távra biztosítva az 1-3 éves korú gyermekek elhelyezését a 
településen. 
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Tokod Nagyközség Önkormányzata 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
KORSZERŰ MINIBÖLCSŐDE LÉTESÜLT TOKODON  
A Széchenyi 2020 program keretében 19,0 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás 
segítségével Tokodon új minibölcsőde létesült – az óvodai helyiségek átcsoportosításával, és új 
helyiségek kialakításával egy korszerű intézmény segíti a gyermekek elhelyezését a településen.  
Tokod Nagyközség Önkormányzata új minibölcsőde kialakítására pályázott és nyert támogatást a TOP-1.4.1-15 
kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével című felhíváson. A fejlesztés segítségével a településen működő 5 csoportos, 125 
fős óvoda helyiségeit átcsoportosították, a gazdasági szárnyhoz közvetlenül kapcsolódva egy meglévő 
foglalkoztató helyiség igénybevételével pedig egy korszerű, akadálymentes, 7 férőhelyes minibölcsődét 
létesítettek. A bölcsőde működéséhez szükséges tálalókonyhát az óvoda konyhája biztosítja, a tejkonyha számára 
pedig az óvodai konyha mellett külön helyiséget alakítottak ki. 
A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 azonosító számú projektben a bölcsőde fűtését a meglévő fűtési rendszerről 
biztosították, amit korszerű, apríték tüzelésű biomassza kazán lát el hőenergiával. A Könyvtár épületen tetejére 
szerelt napkollektorokkal segítenek rá a Bölcsőde melegvíz ellátására. A projekt keretén belül a csoportszoba 



berendezésére, egy udvari homokozó, gyermekjátékok és az étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzésére is 
sor került. A 19 000 000 Ft európai uniós támogatás segítségével a 21. századi követelményeknek és elvárásoknak 
megfelelő minibölcsőde létesült Tokodon, amely segíti az édesanyák munkába állását, és növeli a település 
népességmegtartó erejét is. 

  

  

  



 

 

 


