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Pályázati forrásból megújult a kápolnai óvoda és új bölcsődei férőhelyek kerültek kialakításra 

 

A projekt eredményeként Kápolna Községben a települési önkormányzat tulajdonában álló óvodában egy több 

települést ellátó, a gyermekek minőségi ellátásához nélkülözhetetlen infrastrukturális háttér fejlesztése jött 

létre. Részben a meglévő szolgáltatás minőségi fejlesztése valósult meg. A projekt keretében Kápolna 

Községben minimum 12 fő befogadására alkalmas bölcsőde (a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt) 

került kialakítása, tornaszobával és mellette egy 90 fős óvoda, valamint a létesítmény működéséhez 

szükséges igazgatási helyiségek és 200 adagos főzőkonyha, étkező kialakítása történt meg. A projekt keretén 

belül a bölcsődei udvarrész rendezése és udvari játszóeszközök beszerzése is tervezett. A korábbi melegítő 

konyha és a hozzá kapcsolódó étkező igen korszerűtlen és nem elégítette ki a mai követelményeket és 

igényeket, ezért az átalakítás során konyhatechnológiai, egészségügyi és funkcionális szempontból egy 

korszerű, minden vonatkozó jogszabálynak megfelelő 200 fős főzőkonyha került kialakításra. A tervezett 

konyha képes lesz ellátni a Bölcsődét és az Óvodát, az étkezőbe érkező iskolásokat, illetve a szociális 

étkeztetés ellátására is alkalmas lesz. Az óvodai bővítményben külön tálaló került kialakításra. Az óvoda 

korábban is 3 csoportszobával rendelkezett, azonban a csoportszobák mérete az ellátott kisgyermek 

jogszabály által előírt ellátására nem volt megfelelő. Az elkészült többcélú intézmény a meglévő utcafronti 

épület átalakításával és bővítésével került kialakításra. 

 

A projekt eredményei: 

• 1 db akadálymentesített épület (90 óvodai és 12 fő bölcsődei férőhely fejlesztése) létrehozása 

• 1 db energiatakarékosan üzemeltethető intézmény 

• A leendő ellátásban részesülő gyermekek és családjaik életminőségének javulása 

• A gyermekek szülei nagyobb számban vissza fognak tudni térni a munka világába 

• Hosszú távon a régió gazdasági versenyképességének növekedését eredményezi a fejlesztés 

• Egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség megteremtése 

• A minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 

• Az óvoda tornaszobával történő szolgáltatásbővítése 

• Egészséges óvodai környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

• A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése 

• Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése 

 

 

 



 


