
 

 

 

 

BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉS ALAPADATAI 

Kedvezményezett neve Biatorbágy Város Önkormányzata 

Pályázati felhívás neve és 
kódszáma 

Bölcsődei nevelés fejlesztése - RRF-1.1.2-2021 

Projekt címe Forrás utcai Bölcsőde építése Biatorbágyon 

Projekt azonosító száma RRF-1.1.2-21-2022-00075 

Szerződött támogatás összege 839 996 010 Ft 

Támogatás mértéke 100% 

Projekt megvalósításának 
kezdési és tervezett befejezési 
dátuma 

2022. 04. 03 – 2024. 12. 31. 

Projekt tartalmának bemutatása Korszerű, energiahatékony, akadálymentes, 
környezettudatosan épített, gyermekközpontú 56 
férőhelyes bölcsőde kivitelezése Biatorbágyon 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 100%-os intenzitású, 839 996 010 Ft 
kedvezményezetti támogatásban részesült a Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Eszköz keretén belül a Bölcsődei nevelés fejlesztése elnevezésű, RRF-1.1.2-2021 
kódszámú Európai uniós pályázaton. A projekt megvalósításának kezdő dátuma 2022. 
április 3., tervezett befejezése 2024. december 31. 
 
A beruházás célja, leírása: 

A pályázat keretében a Biatorbágyi Gólyafészek bölcsőde új telephelyeként valósulhat 
meg egy négycsoportos, 56 férőhelyes bölcsődeépület Biatorbágy, Forrás utca, 
HRSZ.: 9285/9 szám alatti önkormányzati ingatlanon. A fejlesztés célja a település 
lakosságszámának gyors ütemű növekedésével összefüggő szociális szükségletek, 
ellátási igények kielégítése.  

Az intézmény tervezéséhez a Lechner Tudásközpont BMTK – 2021-002 számú 
mintaterve szolgált alapul, amelyet a fejlesztési szándékokkal összhangban a 
település léptékével és méretével arányos, a településképi szabályoknak megfelelő, a 
környezeti adottságokhoz illeszkedő kiegészítésekkel gondoltak tovább a tervezők. Az 
energiahatékonysági koncepció olyan innovatív környezettudatos, a megújuló 
energiafelhasználásra támaszkodó műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyek a 
hosszútávú fenntarthatóság mellett barátságos környezetet teremtenek a bölcsődés 
korosztály számára. A tervezett épület energiaigénye (PED) a 025b klímakódhoz 
kapcsolódva a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó irányelveknél legalább 
20%-kal alacsonyabb. 

A pályázati támogatás tartalmazza a működéséhez szükséges melegítőkonyha 
kialakítását, valamint a kisdedóvó egészének korszerű, minőségi eszközökkel való 
felszerelésének beszerzését. 



 

 

 

 

Az intézményt komplex akadálymentesítéssel (parkoló, rámpák, mosdó) tervezik, 
ideértve az infokommunikációs akadálymentesítést is. A vonatkozó jogszabályokban 
előírtaknak és a terület adottságainak megfelelő számú gépjárműparkoló, valamint 
babakocsi és kerékpártároló épül.  

A terület egyedi mikroklímáját, biodiverzitását őshonos-, és madárbarát növényfajok 
telepítése szolgálná. Az udvari játékok, illetve a játszókert kialakítása segít a 
gyermekek környezeti neveléséhez, környezetbarát szemléletük kialakulásához.  

 

 

 

 

 

 

 


