
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.május 15.. 

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00017 „BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS HALÁSZIBAN A SZIGETKÖZ 
GYERMEKEIÉRT” 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program irányító Hatóságának vezetője 2017. 
május 5. napján meghozott döntése értelmében Halászi Község Önkormányzatának  a TOP-
1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-1.4.1-15-
GM1-2016-00017  kódszámú, „Bölcsődefejlesztés Halásziban a Szigetköz gyermekeiért” 
című pályázatát 110 845 163 Ft. összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek 
ítélte.  
A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból került 
finanszírozásra.  
 
  

A támogatási szerződés hatálybalépésére 2017. május 25. A projekt megvalósításának kezdete 

2017.augusztus 1, befejezésének dátuma 2019.szeptember 15.. 

 

A Halászi Óvoda és Bölcsőde az évek folyamán a megnövekedett igények miatt többször 

bővítésre került, a bölcsőde fejlesztés megkezdése előtt a bölcsődei férőhely 12 fő volt. Halászi 

dinamikusan fejlődő település, a szerencsés földrajzi, társadalmi és gazdasági adottságoknak 

köszönhetően népességmegtartó ereje jelentős. A településen a születések száma növekvő 

tendenciát mutat. Halásziban az intézmény számára komoly kihívást jelent, hogy a térség egyik 

legdinamikusabban fejlődő településeként, az ingatlanok folyamatosan kerülnek és kerültek 

beépítésre. Ezeket az ingatlanokat leginkább a fiatal családok választották lakóhelyül, gyakran 

vállalva további gyermekeket. Az ugrásszerűen megnőtt kapacitásigényeket a szomszédos 

Mosonmagyaróvár intézményei sem képesek kielégíteni a településen, - Halászihoz hasonlóan - 

várólistás sorbaállás van a bölcsődei férőhelyekre. Halásziban a bölcsődei várólistán lévő 

gyermekek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt. 

 

A bölcsődei szolgáltatás iránt jelentkező igényt az önkormányzat - a pályázati konstrukció nyújtotta 

lehetőség által – bölcsődéjének kapacitás bővítésével igyekezett megoldani. A fejlesztés célja volt, 

hogy biztosítsa a településen a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférést, s korszerű 

szolgáltatást nyújtson, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 

támogatásához, a családok segítéséhez.  

A projekt keretében két új bölcsődei csoportszoba, sószoba, mosdók, melegítő és tejkonyha, 

gyermeknevelői szoba, szociális és tároló helységek kerültek kialakításra. Az új 12 férőhellyel 

együtt így már 26 bölcsődei férőhellyel tudják fogadni a település gyermekeit. 

 


