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Projekt címe: „Görögkatolikus bölcsőde építése Hajdúdorogon” 
 
Finanszírozás: A projekt Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése terhére kapott 
támogatás felhasználásával kerül megvalósításra. 
 
A projekt összefoglaló leírása: A projekt célja egy új, kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde megépítése 
Hajdúdorogon. A projekt keretében korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő eszközökkel rendezzük be a 
bölcsődét, betartva a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket. Az új bölcsőde telke Hajdúdorog település 
központjában fekszik. Az ingatlanon gondozott zöldterület készül játszóudvarral, homokozóval, játszótéri 
eszközökkel, valamint a szükséges 5 db parkolóval. A tetőn napelemes rendszer kerül kiépítésre a megújuló 
energia hasznosítása érdekében. Az intézményhez szükséges személyi feltételeket biztosítjuk, mindkét 
csoportban 2-2 kisgyermeknevelő és 1-1 dajka dolgozik majd főállásban, illetve 1 fő bölcsődevezetőt 
alkalmazunk szintén főállásban.  

A projekt mérföldkövei: 
Þ 1. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.06.30. A tervezési folyamat és a hatósági 

engedélyezési eljárás lezárul. Rendelkezésre állnak az engedélyes és kiviteli tervek, illetve a jogerős 
építési engedély. 

Þ 2. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.08.31. Az építési tárgyú közbeszerzési eljárás 
befejeződik. Megkötjük  a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel.  

Þ 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.05.31. A kivitelezés eléri az 50%-os műszaki 
készültséget. 

Þ 4. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.06.30. A kivitelezés eléri a 75%-os műszaki 
készültséget. 

Þ 5. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.07.31. A kivitelezés eléri a 100%-os műszaki 
készültséget. 

Þ 6. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.08.31. Befejeződik az eszközbeszerzés. Az új 
intézmény megkapja a használatbavételi engedélyt. 

Þ 7. mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.30. A projekt fizikai befejezése megtörténik. Az 
intézmény szolgáltatói nyilvántartásba vételének folyamata lezárul. 

A projekt eredményei, hatásai: Az új intézmény létesítésével csökkentjük a településen a bölcsődei 
férőhelyek hiányából adódó problémákat, így az elutasított gyerekek száma is kevesebb lesz, valamint javul 
a kisgyermekes édesanyák elhelyezkedési esélye. A beruházással teljessé válna a településen a 
görögkatolikus intézményrendszer, felmenő rendszerben a bölcsődétől a középiskola végéig járhatnának ide 
a gyermekek, ami a település lakosságmegtartó erejét is növelheti. 

A projekt számszerűsíthető eredményei: 
Þ Újonnan létrehozott munkahelyek száma: 7 db 
Þ A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 24 db 
Þ Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények/szolgáltatások száma: 1 db 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kedvezményezett: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 
 
Megvalósítás időszaka: 2021.02.01 – 2022.09.30.  
 
A projekt összköltsége: 349.461.495,- Ft 
 
Támogatás mértéke: 100% támogatási intenzitás 
 


