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A projekt célja, a 8 gyermek elhelyezését biztosító minibölcsődei ellátás helyi igényeken alapuló 
bővítése, a férőhelyek számát 14 főre növelése, új épületszárnyban való elhelyezése volt. A beruházás 
során a bölcsőde udvarának kialakítására és elválasztására (óvodától) is sor került, valamint a 
bővítéshez szükséges eszközök beszerzése is megvalósult..  
A fenntarthatósága teljes mértékben biztosított hosszú távon. 
 
A Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelyek számának növelésével a 
fenntartó Nagymányok Város Önkormányzata hozzá kíván járulni a gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde) való hozzáférés javításához és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez, hogy a 
kisgyermeket nevelők munkavállalásának lehetőségét biztosítsa, a családokat segítse, a gyermekeket 
minél korábbi életkorban bevonja a szocializáció folyamatába.   
A fenntartó hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. 
évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás 
átalakításához, így a települési önkormányzatok feladatellátásnak biztosításához. 
2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen 
kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely 
formájának biztosítása – önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján –, ahol a 3 év alatti 
gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik, 
ezért Nagymányok Város Önkormányzata saját forrásból 2017.09.01-én elindította az óvoda épületében 
a minibölcsődei ellátási formát. 
A projekt szakmai tartalma és fejlesztési céljai szervesen illeszkednek a felhívás alapvető céljaihoz.  
 
A fejlesztés a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődében valósult meg. (7355 Nagymányok, Arany 
J. u. 1; hrsz:762) 
A fejlesztés során, fizikailag is kapcsolódva a jelenlegi óvoda épülethez, egy új építésű épület "szárny" 
került megépítésre az OTÉK és a vonatkozó MSZ 24210-1 szabvány szerint. A fejlesztést 
együttműködésben valósítottuk meg a Magyar Bölcsődék Egyesületével. Az új épületszárnyban egy 
csoportszoba, egy tornaszoba, valamint kiszolgálóhelységek kerültek elhelyezésre. A beruházás során 
a bölcsőde udvarának kialakítására és elválasztására (óvodától) is sor került, valamint a bővítéshez 
szükséges eszközök beszerzése is megvalósult.  
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 
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Befejeződött Nagymányok Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program keretén belül a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) tárgyú 
„Bölcsődei férőhelyek bővítése Nagymányokon” címmel és TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00001 
azonosító számú projektje. 
A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió 185 890 349.- forint vissza nem térítendő 

támogatásával valósult meg. 
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