A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei kapacitásbővítése épület-átalakítással
A projekt azonosító száma:
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0008
A projekt megvalósulásának ideje:
2010. 04. 01. – 2011. 10. 18.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Közép-dunántúli Területi Iroda Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Polip 2001 Építőipari és Szolgáltató Kft.
8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér/3.
Tervező neve és elérhetősége:
B Line Építésziroda Kft.
7400 Kaposvár, Előd vezér utca 9.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Könnyű Endre
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 30.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 79.249.679 Ft (75,29%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 26.009.557 Ft (24,71%).
A projekt összköltsége: 105.259.236 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2009. december 1-jén európai uniós pályázatot nyújtott be a
Fűzfőgyártelepen működő bölcsőde férőhelyszámának bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére,
amelynek eredményeként 79.249.679 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az
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„Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című,
KDOP-2009-5.2.2/B kódszámú pályázatán.
A támogatási szerződés 2010. augusztus 3-án lépett hatályba.
A kivitelezési munkálatok 2011. április 11-én kezdődtek meg. A beruházás végleges műszaki
átadás-átvételének időpontja 2011. október 18.
A gyártelepi bölcsőde épületében a férőhelyek száma 20 főről 30 főre növekedett, ami 50%-os
kapacitásbővítést eredményezett. Felújítottuk és átalakítottuk a veszélyes állapotú épületet,
amelyben korábban a konyha működött. A két épületet összekötöttük, így a jelenlegi két
objektum helyett egy impozáns, a városképbe illeszkedő, a századforduló hangulatát idéző
létesítményt valósítottunk meg. Az átépítéssel új csoportszoba jött létre a hozzá tartozó
kiszolgáló és szociális helyiségekkel, úgymint mozgáskorlátozott mosdó, személyzeti öltöző
és vizesblokk, gyermeköltöző, fürdőszoba, játék raktár és fedett teraszok.
A két épületet összekapcsoló épületrész légterében galéria készült, amely átjárási lehetőséget
biztosít az átalakításra került épület padlásterébe.
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A jelenlegi irodahelyiségek helyén mosoda, szárító-vasaló helyiség és a hozzájuk kapcsolódó
szennyes-, illetve tisztaruha raktárak kaptak helyet. A pincében a kazán maradt a jelenlegi
helyén, ezenkívül még tároló helyiségek kerültek itt elhelyezésre. A tetőtérben alakítottuk ki a
nevelői irodát egy kis teakonyhával, a gondozói, az orvosi és az elkülönítő szobát, továbbá
egy tárgyaló helyiséget.
Megújult a bölcsőde udvari zöldfelülete is és új bútorok, játékok, szakmai, nevelési eszközök
kerültek beszerzésre, továbbá kültéri játékokból játszókertet hoztunk létre.
A használati melegvíz előállításához környezetkímélő technológiát, napkollektorokat
alkalmazunk.
A beruházásnak köszönhetően megújult környezetbe, biztonságos és barátságos körülmények közé
várjuk a gyermekeket, ahol szüleik megnyugvással bízhatják a jól ismert dadusok gondjaira
csemetéiket.

A PROJEKT FOTÓI:
Az átalakítás és felújítás előtt

A látványterv
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Az átalakítás és felújítás alatt

Az átalakítás és felújítás után
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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
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://www.vati.hu

http://magzrt.hu

http://www.nfu.hu
http://ujszechenyiterv.gov.hu
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