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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Sikeresen lezárult a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán” 

elnevezésű projekt 

150 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg a 8100 Várpalota, Mártírók útja 1. 

szám alatt működő épület felújítása és bővítése. 

 

A projekt célja: A Térségi Népjóléti Gondozási Központ városi és kistérségi illetékességi körben szociális 
szolgáltatási feladatokat lát el. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ fenntartója Várpalota Kistérség 
Többcélú Társulása. Feladatok ellátásáról a társult önkormányzatok társulási megállapodás keretében 
rögzítették az együttműködés feltételeit. Várpalota gesztor településként koordinálja a kistérség, illetve 
bizonyos ellátási formák tekintetében a járás egész területén a szociális- és gyermekjóléti alapellátásokat.  
 
A megvalósult fejlesztés célja a város több különálló pontján, külön épületben, rossz műszaki és ellátási 
körülmények között működő intézmények koncentrációja egy korszerűsített létesítménybe, az ellátási 
színvonal növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.  
 
Az ellátások koncentrációja Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló épületben valósult meg. 
 
A beruházással a gazdaságosság és a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében az egész igazgatási 
és ügyfélfogadási tevékenység egy helyre épületbe koncentrálása történt meg. Ezzel a szolgáltatás 
működésének hatékonysága jelentősen javult. 
 
A felújítást/bővítést megelőzően a meglévő épület a teljes körű szociális szolgáltatások ellátására nem volt 
alkalmas, hiszen az épület eredetileg óvoda számára épült. A négy összekapcsolódó tömbből álló épület 
nyugati oldalán található két tömbje jelenleg is óvodaként üzemel. Az óvoda épületrész az utóbbi években 
energetikai felújításon esett át. Mivel az épület eredeti funkciója tehát teljesen más jellegű volt, mint a mai 
igények, ezért az alapterület jobb kihasználása és a jelenlegi funkciók megfelelő elhelyezése érdekében az 
alaprajzi kialakítás teljes átalakítása valósult meg.  
 
A szerteágazó szociális tevékenységnek az eredeti épületrészben még így sem lehetett helyet biztosítani, 
ezért szükséges volt egy 200 m2-es hasznos alapterületű új épületszárny hozzáépítése is az épület északi 
oldalára, saját telken belül.  
 
A fejlesztéssel az épület megfelel a korszerű energetikai, akadálymentesítési és funkcionális igényeknek, 
illetve a hatályos jogszabályoknak. A meglévő intézmény minőségi fejlesztésével a projekt hozzájárult a 
családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez, mivel a Házi segítségnyújtás, az 
Étkeztetés, a Család-és Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat egy helyen lett 
elérhető. 
 
A projekt tartalma: 
- Szociális intézmény felújítás és bővítése: A teljes intézményi területen, mintegy 640 m2-en 
megtörtént a homlokzati és belső nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelés, 
akadálymentesítés, parkosítás; épületgépészeti munkák. Egy 200 m2-es hasznos alapterületű új 
épületszárny került kialakításra az épület északi oldalán, saját telken belül. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Eszközbeszerzés:  
A szociális alapellátásokhoz szükséges eszközök/bútorok beszerzése történt meg.  
 
A projekt eredménye: Minőségi ellátás jött létre, illetve a szociális ágazatban dolgozók számára megfelelő 
munkakörnyezet teremtődött meg a településen. Az elavult, korszerűtlen és elhasználódott körülmények 
megszűntek, valamint a projektarányos akadálymentesítéssel az önkormányzat közelebb kerül a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában foglalt célkitűzéseinek eléréséhez. 
 
A projektről bővebb információt a www.varpalota.hu oldalon olvashatnak. 
 
 
További információ kérhető: 
Várpalota Város Önkormányzata 
Elérhetőség: varpalota@varpalota.hu 


