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CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PROJEKTINFORMÁCIÓ
„ÓVODAFEJLESZTÉS CSENGERÚJFALU KÖZSÉGBEN”
A Csengerújfalu Község Önkormányzata (mint Kedvezményezett) a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével tárgyú felhívásra, 2016. év május hó 23. napon támogatási kérelmet nyújtott be.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [mint Irányító Hatóság
és Támogató] 2017. év május hó 09. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban
részesítette a pályázatot. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Kedvezményezett neve: Csengerújfalu Község Önkormányzata
Projekt címe: „Óvodafejlesztés Csengerújfalu Községben”
Szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. február 28.
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00033
A projekt tartalmának bemutatása: A beruházás keretén belül a Csengerújfalu Községben működő óvoda
épületének fejlesztésére és a szükséges eszközök beszerzésére kerül sor.
A jelenlegi tálaló állapota, nem megfelelő a gyerekek étkezésének biztosítására. Az új étkező építésével
együtt a jelenlegi mosdó helység és tálaló átalakítására is sor kerül. Az átalakítás után a tálalóból egyenesen
az étkezőbe lehet majd szállítani az ebédet. A tálaló a mai kornak megfelelő bútorzattal kerül felszerelésre,
amibe beletartozna többek között egy melegen tartó, több rozsdamentes szekrény és tároló, valamint új
evőeszközök és étkészletek.
Az épület átalakításával az előtér (öltöző a gyerekeknek), kazánház, iroda, raktár és 2 db csoportszoba csak
egy belső felújítást kap.
A projektben az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: téglalap gyermekasztal, gyermek szék, pedagógus
szék, téglalap asztal, mosogató medence, adagtál, salátás tálca, evőkanál, evővilla, sarkított tálca, műanyag
pohár, vizes kancsók, mikrohullámú sütő, gázzsámoly, szemetes, merőkanál, tárolókanál, melegen tartó,
rozsdamentes szekrény, rozsdamentes fiókos szekrény, rozsdamentes zárható szekrény, rozsdamentes
többszintes polc.
A projekt a Csengerújfalu településen elérhető bölcsődei szolgáltatás ellátási színvonalának javítását
szolgálja, valamint a foglalkoztatás javítása mellett hozzájárul községünk népesség megtartó erejének
növeléséhez.

