Közlemény
A Dunasziget Tündérkert óvoda pályázatból megvalósuló fejlesztéséről
A beruházás leírása:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Magyar
Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása
érdekében a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére. A
projekt keretében a KOSZISZ Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Tündérkert Tagóvoda
(9226 Dunasziget, Park u. 23.) felújítási, valamint bővítési beruházása valósul meg. A
projektvégrehajtás időszaka: 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak. Az
elszámolás határideje 2022. január 31.
Előzmény:
A dunaszigeti Tündérkert óvodaépület települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanának
felújítását indokolja, hogy a meglévő épület esztétikailag leromlott állapotban van, energetikai
szempontból korszerűtlen kialakítású. A fejlesztés keretében az óvodaépület teljes körű
felújítása, modernizációja történik, funkcióját tekintve a bővítéssel és a kihasználatlan tetőtér
beépítésével többek között új tornaszoba orvosi szoba és egyéb kiegészítő helyiségek kerülnek
kialakításra. A fejlesztés kialakításával továbbá magában foglalja az udvari játszóterület
fejlesztését, valamint a bútorzat kialakítását, konyhai és foglalkoztató játszóeszközök
beszerzést is, mindezzel biztonságosabbá, komfortosabbá téve, a beruházással magasabb
szintre emelve a gyermekek ellátásának minőségét és az ott dolgozók munkakörülményeit.
A fejlesztés magában foglalja az épület teljes körű hőszigetelését és komplex
akadálymentesítésének jogszabály szerinti kialakítását, valamint a megújuló energia
felhasználás részarányos növelése céljából 8 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül
kialakításra a tetőfelületen.
Az építési beruházás rendelkezésre álló engedélyes és a fejlesztés bővítési és felújítási
projektelemét egyként magában foglaló kivitelitervek mentén valósul meg, ÉTDR azonosító:
2020 0015 4845. Vezető tervező: Schopf Márton, Okl.építész tervező É-08-0191, SM Építész
Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 37.

1. Az óvoda felújításához kapcsolódó támogatás projektazonosító kódja és tartalma:
EGYH-KCP-18-P-0171
A vissza nem térítendő támogatás összege: 83.397.249,-Ft, a támogatás intenzitása 100%.
Az óvodafelújítási projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
-

-

-

2.

A tetőszerkezetet jó állapotú, de a cserépfedés műszaki kialakítása jelen állapotban
alkalmatlan a későbbiekben tervezett tetőtérbeépítés kialakítására, ezért átrakása,
cseréje történik meg.
A födémszerkezet megerősítése valósul meg.
A bejáratnál lévő előtető leromlott műszaki állapotú, cseréje valósul meg. A tervezett
előtető fém szerkezetű, festett trapézlemez fedéssel, illetve a bejárathoz akadálymentes
rámpa készül.
A fal és a padlóburkolatok felújítása, cserére történik.
A vizes helységekben a szaniterek cseréje történik.
A régi kazánház helyén egy új nevelői öltöző-wc blokk kerül kialakításra.
A fűtéskorszerűsítés keretében új fűtőhelység kerül kialakításra a tetőtérben új
kondenzációs gázkazán beépítésével.
A meglévő kihasználatlan kémények elbontásra kerülnek
A rossz állapotú lapostetőre új hő és vízszigetelés készül attikafalas kialakítással belső
vízelvezetéssel.
A nyílászárók közül az utcafronton 3 ablak cserélve lesz, a régi kazánhelység rossz
állapotú ablakának cseréje szükséges és a külső ajtók cseréje is tervezett. Emellett a
belső nyílászárók cseréje valósul meg.

Az óvoda bővítéséhez kapcsolódó támogatás projektazonosító kódja és tartalma:

EGYH-EKF-20-P-0017
A vissza nem térítendő támogatás összege: 100.270.751,-Ft, a támogatás intenzitása 100%.
Az óvodabővítési projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
A beruházás keretében a jelenlegi óvodaépület felújítása mellett és a jelenlegi épülethez
kapcsolódóan 200 m2 alapterületű új épületszárny kerül kialakításra, melynek keretében az
alábbi funkciók bővülnek:

-

-

A jelenleg nem használt tetőtér hasznos beépítésével irodahelyiségek, valamint a
gyermekek egészségét szolgáló sószoba kerül kialakításra. Itt kap helyet a modernizált
gépészet eszközeinek telepítési egysége.
A bővítés keretében lényegi elemként a földszinten kialakításra kerül egy több, mint
55 m2 alapterületű tornaszoba annak teljes körű felszerelésével együtt
Megújuló energiafelhasználás fejlesztése céljából felszerelésre kerül egy 8 kWp
teljesítményű napelemes rendszer
A terület biztonságos megközelítése és fenntartása céljából modern térburkolat kerül
kialakításra, valamint megvalósul az épület komplex akadálymentesítése

A fejlesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet és Dunasziget
község önkormányzata partnerségével valósul meg.
A felújítás kezdetének várható időpontja 2021. február 1. A beruházás befejezésének várható
legkésőbbi időpontja 2021. december 31.

