Közlemény
Elkészült a Dunasziget Tündérkert óvoda pályázatból megvalósuló fejlesztése
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 valósult meg. Ezzel
párhuzamosa a Magyar Falu program, Falusi Civil Alap támogatásából megújult az
óvoda játszóudvara is. Az elkészült beruházás átadó ünnepségére 2022. március 24-én,
15.00 órakor kerül sor. Az ünnepségen beszédet mond Dr. Nagy István agrárminiszter, a
térség országgyűlési képviselője.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt első ütemben 83.397.249,-Ft-ot felújításra, majd
100.270.751,-Ft-ot bővítésre vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Magyar Katolikus
Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére. Ezzel párhuzamosan a Magyar Falu
Program keretében meghirdetésre került „Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási
támogatása pályázatból 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az óvoda
alapítványa a játszóudvar felújítására. A fejlesztés keretében az óvodaépület teljes körű
felújítása, modernizációja történt, funkcióját tekintve a bővítéssel és a kihasználatlan tetőtér
beépítésével többek között új tornaszoba, orvosi szoba és egyéb kiegészítő helyiségek kerültek
kialakításra. Ezen kívül bútorzat kialakítását, konyhai és foglalkoztató játszóeszközök
beszerzést is megvalósítottak, 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 került
kialakításra a tetőfelületen. A fejlesztés mellett az udvari játszóterület megújítása, új játékok
telepítése valósult meg.
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.
A kivitelezést a Fe-Ge 2006. Kft (9223 Bezenye, Szabadság Utca 49.ügyvezető Molnár
Gergely) valósította meg kiváló minőségben.

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 valósultak meg:
-

-

2.

A tetőszerkezetet megerősítése, a átrakása és részbeni cseréje történt.
A födémszerkezet megerősítése valósult meg.
A bejáratnál lévő előtető leromlott műszaki állapotú, cseréje valósult meg. A tervezett
előtető fém szerkezetű, festett trapézlemez fedéssel, illetve a bejárathoz akadálymentes
rámpa készült.
A fal és a padlóburkolatok felújítása, cserére történt.
A vizes helységek felíjítása, a szaniterek cseréje történik.
A régi kazánház helyén egy új nevelői öltöző-wc blokk került kialakításra.
A fűtéskorszerűsítés keretében új fűtőhelység került kialakításra a tetőtérben új
kondenzációs gázkazán beépítésével.
A meglévő kihasználatlan kémények elbontásra kerültek
A rossz állapotú lapostetőre új hő és vízszigetelés készült attikafalas kialakítással
belső vízelvezetéssel.
A nyílászárók közül az utcafronton 3 ablak cseréje, a régi kazánhelység rossz állapotú
ablakának cseréje és a külső ajtók cseréje valósult meg. Emellett a belső nyílászárók
részbeni cseréje valósult 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 valósultak meg:
A beruházás keretében a jelenlegi óvodaépület felújítása mellett és a jelenlegi épülethez
kapcsolódóan 200 m2 alapterületű új épületszárny került kialakításra, melynek keretében az
alábbi funkciók bővültek:

-

-

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

2. Az óvoda játszóudvarának megújításához kapcsolódó támogatás
projektazonosító kódja és tartalma:
FCA-KP-1-2021/1-001082
Az óvoda alapítványa, a „Napsugár” Alapítvány Dunasziget a Magyar Falu Program, Falusi
Civil Alap keretében meghirdetésre került „Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási
támogatása” pályázatból 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a dunaszigeti
Tündérkert Óvoda játszóudvar felújítására. A pályázati támogatásból az óvoda játszóudvarán
új játszóeszközök telepítése valósult meg. Az udvaron telepítésre került kéttornyos vár,
műanyag tetővel, mászókával; hármas hinta lap-bölcső-fészekhintával; kötélpiramis (2,3 m
magas, 1 m-es esésmagassággal); kombinált egyensúlyozó pálya. A beruházás keretein belül a
játékok alapozása (alapbetonozás), ütéscsillapító talaj kialakítása (gyöngykavics), a játékok
telepítése és a játékok első üzembe helyezése (TÜV vizsgálat) történt meg. A játékeszközök
megfelelőségi tanúsítvánnyal, műszaki leírással rendelkeznek, melyek használata biztonságos.

A fejlesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet és Dunasziget
község önkormányzata partnerségével valósult meg.
Az elkészült beruházás átadó ünnepségére 2022. március 24-én, 15.00 órakor kerül sor. Az
ünnepségen beszédet mond Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője.

