Sajtóközlemény
Monostorapáti kisdedóvó kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása meglévő óvodaépület
korszerűsítése
2017/augusztus/1.

Európai Uniós forrás segítségével óvoda és bölcsőde korszerűsítésére, építésére kerül sor
Monostorapáti községben, a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 pályázat keretén belül. A
Széchenyi 2020 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra benyújtott projekt
180,62 millió forint támogatásban részesült. Monostorapáti
ti Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése.
A tervezett projekt a bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének
fejlesztését tűzte ki célúl. A tervezett fejlesztés megvalósulásával, a felújítással és bővítéssel
egy minden igényt kielégítő bölcsőde és óvoda állna rendelkezésre, így az hosszú távon is
fenntartható társadalmi hatásokat, lakossági igényeket indukál. A helyben való
gyermekelhelyezéssel lehetővé válik a fiatal szülők – elsősorban a nők – munkaerőpiacra való
visszatérése, integrációja. Ezek alapján a projekt eredménye hatással lesz a térségben élők
életszínvonalának javítására, a lakosság jövedelmi és elégedettségi szintjének növelésére, így
a hosszú távú társadalmi fenntarthatóság biztosított.
A kedvezményezett neve: Monostorapáti Község Önkormányzata
A projekt címe: Monostorapáti kisdedóvó kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása
meglévő óvodaépület korszerűsítése
Megvalósítás helyszíne: 8296 Monostorapáti, óvoda utca 5.
A beruházás megvalósításának ideje: 2017.június 1. – 2019. március 31.
Beruházás összköltsége: 180 617 555 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 180 615 555 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Az óvoda bővítésével megfelelő, modern környezet teremthető, biztosítva a hatékony nevelés
infrastrukturális feltételeit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelésű igényű
gyerekekre. A fejlesztések megvalósításával növekszik a komfortérzet, a gyerekek számára
egészséges környezetet és minőségi szolgáltatást nyújthatunk. Az óvoda helyiségeinek az állapota és
a szolgáltatási színvonal megfelelő biztosítása megköveteli a folyamatos fejlesztést, az elavult elemek
javítását. Az infrastrukturális fejlesztés során épületenergetikai fejlesztésre is sor kerül, ami hozzájárul
a fenntartási költségek optimalizálásához. Az egyenlő hozzáférés biztosítására OTÉK szerinti
akadálymentesítés is megvalósul, valamint a projekt komplexitását az eszközbeszerzés biztosítja.

Monostorapáti Község Önkormányzata 2017. október 24.én szerződést kötött a Maár Építész Iroda Kft.-vel az épület
tervezési munkáira és a szükséges hatósági eljárások
lefolytatására. A szükséges engedélyes és kiviteli terveket a
kft. 2018. február 28-ra leszállította.

2018. május. Az épület építési kivitelezésére vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására az önkormányzat
árajánlatokat kért be közbeszerzési szakértőktől, melyet a
Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (7090 Tamási,
Petőfi Sándor u. 12.) nyert el.

A közbeszerzésen felkért ajánlattevők közül nyertesként a bölcskei székhelyű
UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcske, Vasút utca 0690/34 hrsz.) került ki nyertesként,
akivel az önkormányzat 2018. szeptember végén kötött vállalkozási szerződést.

Az épület kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri feladatait
a tervezésben is közreműködő Maár Építész Iroda Kft. látja
el.

A kivitelezés 2018. októberében a munkaterület átadásával elkezdődik, és a meglévő bontásra szánt
épületrészek bontása megkezdődik.

2018. november első hete. Az új épületrészek alapozása:

2018. november vége tartószerkezet szerelése

2019. december-január belső terek kialakítása, villamos és
gépész munkák

2019. február burkolás és festés

2019. február 27-én a kivitelező készre jelenti a
munkálatokat

2019. az épület hivatalos átadása

2019. július használatba vételi engedély megszerzése

2019. szeptember 1. a bölcsőde hivatalos megnyitása

