
 

ESZKÖZFEJLESZTÉS A VÁMOSPÉRCSI ÓVODÁBAN 

Új kültéri játékokkal köszönti 2018 tavaszát a Vámospércsi Óvoda. Az intézményben 43 
millió forintból újul meg a kültéri játékpark és korszerűsödik az óvoda konyhája.  

Vámospércs Város Önkormányzata az „Eszközfejlesztés a Vámospércsi Óvodában” 

című, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00028 számú pályázatával 43 033 887 forintot nyert, 
100 százalékos támogatás mellett. A projekt megvalósítása 2017 szeptemberében 

indult és 2018 áprilisában zárul. 

A Vámospércsi Óvoda 2017-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, 1977-ben 
épült, eredetileg 4 csoporttal működött. A gyerekek száma azonban folyamatosan 
emelkedett, így az épület bővítésére volt szükség. Először hat, majd nyolc csoportszoba 

lett kialakítva. 2004-ben azonban újabb átépítésre került sor, az intézményre emelet 
került, ahol újabb két csoportszoba és egy tornaszoba kapott helyet. 2006-ban a lapos 

tetejű épületre nyeregtető került, és a külső felújítás mellett új kerítés is épült. Az épület 
fejlesztése mellett azonban az udvari infrastruktúra korszerűsítésére az elmúlt években 
minimális forrás jutott, így a pályázat komoly előrelépést jelent. 

A pályázat segítségével többek között az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor: 

- csúszdák 
- homokozó 
- hinta, fészekhinta 

- libikókák 
- mászótorony 

- babaház 
- Pollyball 
- láncos egyensúlyozó játék 

- rugós játék 
- mókuskerék 

Az intézményben 10 csoportjába jelenleg 220 gyermek jár. Az 250 férőhelyes óvodában 

minden óvodáskorú gyerek óvodai elhelyezése biztosított.  



Az életkori sajátosságoknak megfelelően az óvoda udvarának, az ott lévő játékoknak 

meghatározó szerepük van. Bár a tornaszobában is van mód a napi mozgás 
gyakorlására, a szabad levegőn töltött időt ez nem pótolhatja. A pályázat lehetővé teszi, 

hogy a korszerű épület mellett a szabad játéktevékenységhez is korszerű eszközök és 
felszerelések álljanak rendelkezésre, amelyek elősegítik a gyermekek sokoldalú 

mozgásfejlődését. A biztonságos, jó minőségű és kellő mennyiségű udvari játékok 
segítségével kiteljesedhet a gyermekek személyiségfejlődése, és növekedhet a 
pedagógiai munka hatékonysága. 

Az épület bővítése, felújítása mellett a konyhai infrastruktúra fejlesztésére az elmúlt 

években nem sikerült elegendő forrást elkülöníteni. A konyhai eszközök, felszerelések 
zöme mára elavult, használhatatlanná vált. A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00028 

pályázatnak köszönhetően a konyha felszereltsége is megújulhat, a kor 
követelményeinek és az elvárásoknak megfelelően. 

A pályázat segítségével többek között az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor: 

- mosogatógép 

- vízlágyító 
- mosogató 
- asztalok 

- szekrények 
- hűtők 

- mikrohullámú sütő 
- evőeszközök, tányérok, poharak, tálcák, kosarak 
- tálaló edények, tálak, ételhordó, fazekak 

- zsúrkocsi 

Az eszközfejlesztésre fordítható több, mint 43 millió forint eredményeként a 
Vámospércsi Óvoda a jövőben magasabb minőségi színvonalat képviselve 

gondoskodhat a település óvodáskorú gyermekeiről. 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00028 
Elszámolható költség: 43 033 887 Ft 

Támogatás összege: 43 033 887 Ft 
Támogatási intenzitás: 100 % 
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. 09. 15. 

Fizikai befejezés tervezett határideje: 2018. 04. 30. 

 


