
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 
 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-OEF/2020 

("Óvodaépület felújítása”) 

Projekt címe:  Bálványosi óvoda épületének felújítása 

Projekt azonosító:  3104727831 

Támogatói okirat iratazonosító:   3194859513 

A szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft 

 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2020.10.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2020.12.01. 

Projekt megvalósítás tervezett 

fizikai befejezése:   2021.11.30. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2021.05.31. 
 

 

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 9 506 583 Ft önrészt biztosított a felújítás 

megvalósításához saját költségvetéséből. 

 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel 

tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen 

pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére. 

 

A településen 2019. évben megnyílt Waldorf iskola új színt vitt a lakosság életébe. Új családok 

jelentek és jelennek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson, ezáltal az 

óvodáskorúak száma is folyamatosan nő. Jelen fejlesztés révén a gyermekek megfelelő 

színvonalú és felszereltségű óvodába járhatnak, így a szülők nem viszik el a gyermekeket a 

közeli városi óvodába, sőt, még bejáró gyermek is van.  

 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztés: 

 

A projekt keretében a bálványosi óvoda épületének komplex felújítása valósult meg. A felújítás 

a teljes épületet érintette: az épület egy része tömésfalból készült, ezért utólagos talajnedvesség 

elleni falszigetelés is történt, légáteresztő vakolattal. 

 

Részletes szakmai tartalom:  

- külső falak talajnedvesség elleni szigetelése, a padló rétegrend bontása nélkül, az első 

fuga sor vonalában, 

- külső homlokzati hőszigetelő rendszer készült 10 cm vastag EPS80 polisztirol lemezzel 

külső tégla falakon, 

- az épület egésze szilikát vékonyvakolatot kapott, 



- új tetőfedés készült, szarufákig történő visszabontással, új lécezéssel, tetőfóliával, eresz 

lambériával és bádogos szerkezetekkel, 

- az óvoda belső helyiségei felújításra kerültek: vizesblokk, óvoda terem, közlekedő, 

- teljes burkolatcsere készült, kenhető szigeteléssel és aljzatkiegyenlítéssel, 

- a falak új vakolatot kaptak, glettelve és festve lettek, 

- gipszkarton álmennyezet készült, 4 db belső ajtó cseréje történt meg, 

- a vizesblokkban új szaniterek és csapok kerültek. Ezen helyiségekben új villanyhálózat 

készült, kapcsolókkal, lámpákkal, konnektorokkal.  

 

A működéshez szükséges kötelező eszközöket és felszereléseket az önkormányzat saját 

forrásból évenkénti költségvetésének terhére biztosítja. 

 

Az épület kizárólag önkormányzati óvodai feladatellátásra szolgál. 

 

 

Eredménymutató:  

 

- a fejlesztés keretében felújítással érintett épület/épületrész alapterülete: 165 m2 

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös 

önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, 

az arculati elemek használatával feltöltésre került.  

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

Bálványos, 2021. június 24.  

 

        Sebestyén Gyula s.k. 

              polgármester  

  
 


