A
balatonfűzfői
Irinyi
János
Általános
Iskola
Művészetoktatási Intézmény részleges belső felújítása

és

Alapfokú

A kivitelezés ideje:
2010. 10. 28. – 2011. 01. 11.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
8200 Veszprém, Budapest utca 4.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Iparterv-ZKK Kft.
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17. II/8.
Az Önkormányzati Minisztérium által nyújtott támogatás összege: 12.491.960 Ft (80%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 3.122.990 Ft (20%).
A projekt összköltsége: 15.614.950 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. február 15-én
pályázatot nyújtott be az iskola korszerűbbé, biztonságosabbá és komfortosabbá alakítása
érdekében, annak infrastrukturális fejlesztésére, amelynek eredményeként 12.491.960 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzati Minisztérium „a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint
közösségi buszok beszerzéséhez támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerinti pályázatán.
A támogatási szerződés 2010. április 8-án lépett hatályba, majd a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás megindításával megkezdődött a projekt megvalósítása.
A közbeszerzési eljárás eredményeként az Iparterv-ZKK Kft. került nyertesként kihirdetésre.
A vállalkozási szerződés aláírására 2010. október 20-án került sor, majd október 28-án
megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
A beruházás végleges műszaki átadás-átvételére 2011. január 11-én került sor.
A projekt keretén belül felújításra került az elektromos hálózat a megnövekedett
számítástechnikai eszközök biztonságos működésének biztosítása érdekében. Az esztétika és a
biztonság jegyében megtörtént az oktatási és kiszolgáló helyiségek, úgymint az olvasóterem, a
díszterem, a tantermek, az irodák, a tanári szoba és a természettudományi előadó
padlóburkolatának cseréje. A projekt keretében sor került a vizesblokkok felújítására is,
melynek során akadálymentes mosdó is létesült.
A beruházást követően a gyermekek esztétikus körülmények között vehetik igénybe az iskola
magas színvonalon nyújtott pedagógiai szolgáltatásait.
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A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás alatt

A felújítás után

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
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http://www.onkormanyzat.mti.hu
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