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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata 120 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.
A projekt célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
volt, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A fejlesztés céljaként szerepelt a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok
segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban
történő megsegítése.
A projekt eredményeként a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is
jelentős területi különbségek felszámolását segítette elő.
Elsődleges célként szerepelt Nyírmártonfalva lakosságának – különös tekintettel a hátrányos helyzetű
csoportokra – helyzetének, életminőségének javítása a népesség megtartása érdekében.
A pályázatban Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Iskola tér 2. szám alatti (hrsz.:
238/1) óvoda intézmény újult meg.
Az óvodában mindkét csoportban egyaránt közel 30 gyermek ellátását biztosítják, viszont nem
rendelkeztek tornaszobával, kiscsoportos foglalkoztatóval, egyéni fejlesztő helyiséggel, orvosi
szobával, vagyis az intézmény állapota nem felelt meg a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI. rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott minimum követelményeknek.
A bővítés a meglevő épület kismértékű átalakításával járt, melynek során egy 20,68 m x 10,68 m
befoglaló méretű épülettömb csatlakozott a meglevő épülethez észak-nyugati irányban egy összekötő
nyaktagon keresztül.
Az új épületrészt korszerű anyagokból, megújuló energia felhasználásával közel nulla energiaigényűvé
vált. A fűtést levegő-víz üzemű hőszivattyú látja el felületfűtéses hőleadással. A felmerülő
energiaigényeket a tetőre telepített hálózatra visszatermelő napelemes rendszer segíti már. A bővítési
és kismértékű átalakítási munkákkal egyidejűleg megvalósult projekt arányos akadálymentesítése.
Ennek során akadálymentes parkolóhely került kialakításra, az épület főbejárata akadálymentesen
megközelíthető, az udvarra is ki lehet jutni akadálymentesen, továbbá a bővítmény teljeskörűen
akadálymentes lett.
A 193m2 alapterületű új épületrészben kialakításra került egy 59 m2-es tornaszoba, 18m2
nevelőtestület és könyvtár, sportszertár, orvosi szoba – elkülönítő, pszichológus és egyéni fejlesztő
szobák, valamint mellékhelyiségek.
A tornaterem létrehozása nagyon fontos volt az óvodának, mert a gyerekek nagyfokú mozgásigényét
az időjárási viszonyoktól függetlenül tudja kielégíteni.
A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor került, összesen 15 millió Ft értékben.
Összesen 83 féle eszköz került beszerzésre, amelyek között szerepelnek beltéri eszközök az intézmény
működéséhez. Ezen kívül szerepelnek gyermekek fejlődéséhez szükséges játékok, valamint a nevelő
testület munkájához szükséges eszközök is. A projekt keretében a játszóudvar is megújult, több új
kültéri eszközzel bővült.
A fejlesztés meghatározó szempontja volt a Nyírmártonfalva lakossági összetételéből és a gyermekek
szociális hátteréből fakadó problémák hathatós enyhítése, valamint az SNI és mozgásfogyatékkal élő
gyerekek számára biztosítani a feltételeket az egyenlő esélyek megteremtéséhez. További
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szempontként szerepelt az intézmény hazai és EU-s
szabályzatnak
való
megfeleltetése,
valamint
az
akadálymentesített, költséghatékony és környezetbarát
működtetés feltételeinek megteremtése.
Ezen kívül lényeges a modern és racionálisan kialakított
oktatási környezet megteremtése. Olyan építészeti elemek,
berendezések, formák kialakítása, amelyek kultúrát
közvetítenek a gyerekek felé és tükrözik az intézmény
eszmeiségét.
A beruházás eredményeképp az intézmény hatékonyan biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus
egyéni fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését.
A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai
ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.
A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, vagy alacsony CO2 kibocsátású
technológiák, vagy megújuló energiákat alkalmazott a fejlesztés során.
A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé váltak, javultak a területi különbségek,
különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017.06.01-2019.08.31.
A projekt elszámolható költsége: 120.000.000.- Ft,
Támogatás összege, támogatás intenzitása: 120.000.000.- Ft, 100%.
A projektről bővebb információt a www.nyirmartonfalva.hu oldalon olvashatnak.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata
4263 Nyírmártonfalva Kossuth L. u. 38.
Kövér Mihály Csaba polgármester, martonfalva.hiv@invitel.hu
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