A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
tobruki feladatellátási helyének fejlesztése
A projekt igénylés azonosító száma:
485 934
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 01. 04. – 2021. 09. 29.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Belügyminisztérium
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
PILLER ÉP Kft.
2330 Dunaharaszti, Haraszti Ferenc út 5.
Tervező neve és elérhetősége:
Hori & Viki Design Kft.
1086 Budapest, Baross utca 125. 5. em. 1.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
VEM-AL BAU Bt.
8200 Veszprém, Árva utca 1. MF 1.
A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás összege: 30.000.000 Ft (76%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 9.509.960 Ft (24%).
A projekt összköltsége: 39.509.960 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. július 10-én támogatási kérelmet nyújtott be a
Balatonfűzfő, Tobruk városrészben található, Radnóti utcai óvoda felújítására, amelynek
eredményeként 30.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a
Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2020.” című pályázatán.
A Támogatói Okirat 2020. szeptember 30-án lépett hatályba
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A kivitelezési munkálatok 2021. június 15-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadásátvételének időpontja 2021. szeptember 29.
A projekt átfogó célja a Balatonfűzfő Tobruk városrészben található, egy óvodai és egy bölcsődei
csoporttal működő épület felújításával, modernizálásával felkészülni a lassú demográfiai bővülésre.
Olyan óvodai/bölcsődei feladatellátási hely kialakítása, ami alkalmas és otthonos gyermekbarát
környezetet biztosít. A beruházás célja továbbá a működési költségek csökkentése.
A projekt megvalósítása során elsősorban a város ellátási kötelezettségére vonatkozó feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében foglaltakhoz kapcsolódik.
Elvárt eredmény, hogy a beruházás következményeként csökkenjen az épület energiafogyasztása és
a karbantartás költsége.
A projekt megvalósítása során a felújítás eredményeként gyermekbarát intézményegység jött létre,
amely kialakításában a gyermekek életkori sajátosságainak mindenben megfelelnek, a személyzet
számára optimális munkakörnyezetet biztosítanak.
Jelen projekt keretében felújított épület a nyolcvanas évek elején valósult meg, óvodának épült,
vázas szerkezetű lapostetős épület. A tartószerkezeti állapota megfelelő, de teljes külső-belső
korszerűsítésre, felújításra szorult.
Az ingatlan (1139/4 hrsz.) területe 4754 m2, jelenleg a beépített épületen kívül jelentősebb területen
füves, kisebb részén fákkal beültetett, az óvodához tartozó játszóeszközökkel részben betelepített. A
telek a Radnóti és Széchenyi utca sarkán áll a város súlypontjától délre, tisztán lakó- és üdülőtelkek
között található.
Az épület bruttó (falakkal növelt) alapterülete 476 m2, hasznos alapterület 441,75 m2, a jelenlegi
beépítettség 10%.
A kivitelezési munkák során a lapostető új víz- és hőszigetelést kapott. Kiépült az épület
villámvédelmi rendszere is. Megtörtént a külső nyílászárók teljes cseréje, korszerű műanyag
ajtók és ablakok kerültek beépítésre. A belső helyiségeket lefestették, a csoportszobákba új Vinyl
anyagú, óvodákba telepíthető burkolat került.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A fejlesztés alatt
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A fejlesztés után

4

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
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