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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

BAGLYASI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KÖRÚTI TAGÓVODA NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJE 

 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. április hó 29. napján Támogatási kérelmet 

nyújtott be a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Baglyasi 

Tagóvoda felújítására valamint a 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35. szám alatt található Körúti 

Tagóvoda nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan, mely pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. július hó 21. napján 123,40 millió 

forint vissza nem térítendő támogatásban részesített. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint 

a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladat az óvodai ellátás. Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának, a TOP-6.2.1-15 kódú, Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázatának célja az óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a már meglévő szolgáltatás fejlesztése, mely elősegíti a kisgyermekes szülők 

munkaerőpiacra történő visszatérését.  

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 kódú projekt keretében a 3102 Salgótarján, Petőfi út 88. szám alatt található 

Salgótarjáni Összevont Óvoda Baglyasi Tagóvodájának épülete újult meg, valamint a 3100 Salgótarján, Fáy 

András krt. 35. szám alatt található Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje történt meg. A két intézmény 50-

50 fő, 3-6 éves gyermek elhelyezését biztosítja. 

A projektelőkészítés során elkészült felmérési- és kiviteli tervdokumentációra építve, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megköttetett a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés. A Baglyasi Tagóvoda 

kivitelezési munkálatait a Gelka System Kft. 2017. január hó 25. napjától 2017. szeptember hó 15. napjáig 

végezte. Az óvodai nevelés a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően, 2017. október hó 

16. napjától folytatódik. 

A Körúti Tagóvoda teljes nyílászáró cseréjét a Fort-Bau Therm Kft. 2017. június hó 30. napjától 2017. 

augusztus 07. napjáig elvégezte, így az óvodai tanév 2017. szeptember hó 01. napjával menetrendszerűen 

megkezdődhetett. 

 

A projektről bővebb információt a 

http://www.salgotarjan.hu/apps/projekt_adatlapok/top-6-2-1-15-st1-2016-00003/ 

oldalon olvashatnak. 

A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉN BELÜL VALÓSULT MEG. 

http://www.salgotarjan.hu/apps/projekt_adatlapok/top-6-2-1-15-st1-2016-00003/

