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Mezőkovácsházán működő óvodák Infrastrukturális háttere nagyon leromlott. A fenntartó 
önkormányzat költségvetése és az állami normatíva nem fedezi az amúgy is régi elavult 
épületek felújítását. Az óvodák nagy része, régi családi házból kialakított épületekben 
működik.  
 
A projekttel érintett 2. sz. feladat ellátási hely egyik szárnya 1920-ban épült, majd 1982-ben 
három csoportszobát építettek hozzá, III. WC, mosdó helyiség került kialakításra. A 3. sz. 
feladat ellátási hely mivel többnyire vályog és vert falazatú, nem alkalmas a felújításra. 
Ugyanakkor szükséges a meglévő férőhelyeinek a megtartása. A 2. sz. feladatellátási hely 
hozzáépítés nélkül, alkalmassá válna 2 újabb csoportszoba kialakításával a megszüntetésre 
kerülő 3. sz. feladatellátási helyen lévő gyermekek befogadására.  
 
A városban élő és itthon maradó fiatalok reális Igényeit is ki tudnánk elégíteni, hiszen a város 
belterületén élő összes 3-6 éves korú gyermek számára meg lenne a feltétel a minőségi óvodai 
neveléshez való hozzájutáshoz. A pályázat révén megvalósuló infrastrukturális fejlesztés 
nagyban hozzájárul a térségben élő fiatalok elvándorlásának megállításához is.  
 
A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvodai játszóudvar felszereltségét, 
megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való 
megfelelést 
 
 Az A) komponens a, épületgépészeti felújítás, udvar, játszóudvar felújítás, valamint a B) 
komponens a) pontjában eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából.  
 
Az Intézményi működés racionalizálása mindenképpen szükséges, a jelenlegi pályázat során 
megvalósuló épületek fizikai integrációja ezt nagyban elősegítheti. A projekt során kiváltott 
feladat ellátási hely további felhasználását ifjúsági közösségi térként tervezzük felhasználni. A 
meglevő férőhelyek fenntartását az elkövetkező években szükségesnek ítéljük meg. Minőségi 
életkörülményeket tudunk majd biztosítani gyermekeinek, valamint a védőnői kimutatások, a 
gyermek születésszám a vizsgált időszakra állandósulni látszik, nem mutat csökkenő 



 

tendenciát. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét 
figyelembe véve időszerű és fontos. 
 
A tervezett felújítással az óvodai szolgáltatások 
infrastruktúrája javul, továbbá hozzájárul az óvodai 
ellátáshoz való hozzáférés javításához. A szolgáltatások 
feltételeinek javításával, a gyermekellátó kapacitás 
fejlesztésével a projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.  


