A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése
a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben
A projekt azonosító száma:
KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002
A projekt megvalósulásának ideje:
2010. 07. 01. – 2012. 07. 01.
A kedvezményezettek neve és elérhetősége:
Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Felsőörs Község Önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12.
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 (Balatonfűzfő esetében):
Polip 2001 Kft.
8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér/3.
Dimex Uno Kft.
2120 Dunakeszi, Alagi major, hrsz. 68/10
Tervező neve és elérhetősége (Balatonfűzfő esetében):
B Line Építésziroda Kft.
7477 Szenna, Árpád utca 24.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége (Balatonfűzfő esetében):
Könnyű Endre
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 30.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 136.195.300 Ft (89,57%),
ebből Balatonfűzfő: 38.664.000 Ft (90%).
A négy önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 15.859.295 Ft (10,43%),
ebből Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás
4.296.000 Ft (10%).

összege:

A projekt összköltsége: 152.054.595 Ft,
ebből Balatonfűzfő: 42.960.000 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
A Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése,
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2009. december 1-jén európai uniós pályázatot nyújtott be
négy település (Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Felsőörs és Szentkirályszabadja) szociálisés
gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat
nyújtó
intézményeinek
infrastrukturális
fejlesztésére, amelynek eredményeként 136.195.300 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
című, KDOP-2009-5.2.2/A kódszámú pályázatán.
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A támogatási szerződés 2010. augusztus 5-én lépett hatályba.
E pályázat segítségével új helyre költözött négy szociális alapellátást nyújtó szolgáltatás: a
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali
ellátása.
A kivitelezési munkálatok 2011. november 16-án kezdődtek meg a Bugyogóforrás utca 1.
szám alatti épületben (volt Okmányiroda, korábban iskola) és 2012. március 30-ig tartottak. A
beruházás végleges műszaki átadás-átvételére 2012. április 13-án került sor.
Az épület észak-keleti oldala és középső része került felújításra. A társasház mellett egy
akadálymentes parkoló épült, amelytől az oldalkert mellett haladva lépcsőn keresztül és
természetesen akadálymentesen, rámpa segítségével is megközelíthetjük az új bejáratot, amely
egy térburkolattal ellátott teraszról nyílik. Belépéskor egy aula szerű előtér fogad majd
bennünket. Jobb kéz felől alakítottuk ki a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához
szükséges irodahelyiségeket, balra pedig a teakonyha, az idősek klubja, egy Internet szoba,
valamint a szociális gondozók irodája kaptak helyet. Kialakításra kerültek a vizesblokkok és a
szociális helyiségek, úgymint egy személyzeti öltöző, fürdő és mosdó, egy fürdő a
mozgáskorlátozottak részére, valamint női és férfi mosdók. Az épülethez tartozik egy tároló, egy
pihenőszoba és egy adományraktár is, amely a rászorulók segélycsomagjainak tárolását
szolgálja.
A fejlesztés eszközbeszerzést is tartalmazott, szakmai, számítástechnikai eszközöket és
bútorokat vásároltunk, valamint bevezettünk egy egységes adatkezelő és nyilvántartó
rendszert.
Bízunk abban, hogy a fejlesztéssel hosszú távra megoldódik a jelenleg méltatlan körülmények
között működő intézmény problémája, és a helyi lakosság életminősége jelentősen javulni fog.

A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás előtt
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A terv

A felújítás alatt

A felújítás után
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Átadó ünnepség
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Skype név:
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
noti.attila
www.balatonfuzfo.hu

http://www.vati.hu

http://magzrt.hu

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