
Elkészült a Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája 
 
„Pápa Város Önkormányzata 142.426.155 Ft összegű vissza nem térítendő Európai Uniós 
forrást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatás 
infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében „Pápa Városi Óvodák infrastrukturális 
fejlesztése” című projektjével. Ennek keretében a város 3 tagóvodája kerül felújításra, 
közülük a Csókai és a most átadásra kerülő Erzsébetvárosi intézmények már el is készültek, a 
Tókerti Óvoda felújítása pedig folyamatban van” - mondta el az átadási ünnepségen az 
óvodások műsorát követően a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. 

 

Pál Béla hozzátette, a sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat 90%-os 
támogatással, 10%-os önrésszel valósíthatta meg a beruházásokat. 

A KDRFT elnöke kiemelte, a 3 tagóvoda mellett uniós támogatással újul meg Pápán a 
Munkácsy Általános Iskola, a Bóbita bölcsőde, továbbá a városközpont, kerékpárút létesült és 
folytatódhat a Várkertfürdő fejlesztése is; Pápa városa a KDOP keretében több milliárd forint 
uniós forrást nyert el az utóbbi 2 évben. 

Pál Béla szerint az uniós támogatás nagyon jó helyre került, hisz a 3 tagóvoda átlagéletkora 
több, mint 75 év; a felújított intézményekben pedig a gyerekek korszerű körülmények között 
vehetnek részt az óvodai nevelésben.  

„Az Erzsébetvárosi óvodát az egykori textilgyár tulajdonosa építtette más közösségi 
létesítményekkel és munkásházakkal együtt” - emlékezett a polgármester. Dr. Kovács Zoltán 
elmondta, a textilgyár felszámolását követően 1991-ben az óvoda sorsa megkérdőjeleződött, 
ám az önkormányzat az épületet a munkásszállóval együtt megvásárolta a felszámolótól, 
azért, hogy a városrésznek megmaradjon az óvodája. 



 

A polgármester elmondta, a pályázati önrészen felül az önkormányzat további 40 millió 
forintot fordított arra, hogy olyan fejlesztéseket (pl. a szigetelések cseréje) is meg tudjanak 
valósítani, melyeket a pályázat maga nem tartalmazott. 

A beruházás keretében többek között tornaszoba, egyéni logopédiai foglalkoztató szoba 
létesült, megvalósult az épület akadálymentesítése, a tető javítása, felújításra kerültek a 
vizesblokkok valamint mostantól napkollektorok segítségével biztosítják a használati meleg 
vizet a létesítményben. 

Az ünnepség keretében a történelmi egyházak képviselői megáldották a felújított épületet, 
majd a nemzetiszínű szalag átvágásával hivatalosan is átadták az ide járó óvodásoknak és 
szüleiknek a megszépült pápai Erzsébetvárosi Óvodát. 

 


