A Papkeszin működő „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda
külső hőszigetelése

A kivitelezés ideje:
2013. 03. 06. – 2013. 05. 17.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A támogató neve és elérhetősége:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
8200 Veszprém, Budapest út 4.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Horváth Sándor egyéni vállalkozó
8181 Berhida, Táncsics Mihály utca 13.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Könnyű Endre
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 30.
A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás összege: 2.512.000 Ft (75%).
Papkeszi Községi Önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 628.000 Ft (25%).
A projekt összköltsége: 3.140.000 Ft.
A beruházás megvalósítása során határozott idejű közfoglalkoztatott alkalmazása: 125.600 Ft (a
támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig).

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2012. április 2-án pályázatot nyújtott be a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde tagintézménye, a Papkeszin működő Vadrózsa tagóvoda külső homlokzati
hőszigetelésére, amelynek eredményeként 2.512.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert a Belügyminisztérium „az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló
4/2012. (III. 1.) BM rendelet szerinti pályázatán.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a projekt kapcsán a gesztor szerepét tölti be, mivel az óvodai
nevelés intézményfenntartó társulás keretében működik.
A támogatási szerződés megkötésére 2012. november 29-én került sor. A beszerzési eljárásban
kihirdetett nyertes ajánlattevővel 2013. március 4-én megkötésre került a vállalkozási szerződés,
majd március 6-án megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A beruházás végleges műszaki
átadás-átvételének időpontja 2013. május 17.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2010. évben felújította a Papkeszin működő Vadrózsa
tagóvoda épületét. A felújítás során elvégezték a fűtési rendszer korszerűsítését, a belső és külső
nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok és a csatornarendszer felújítását, valamint megújult az
elektromos hálózat és korszerűsítették a világítási rendszert is.
Jelen projekt keretében az épület homlokzati hőszigetelését és festési munkáit végezték el,
amellyel az óvoda teljes körű felújítása valósult meg.
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Az óvoda épületének összes szigetelendő falfelülete 430 nm, amelyből 413 nm 10 cm vastag
szigetelést kapott és 17 nm a nyílászárók spalettája, amelyre 2 cm vastag szigetelés került.
A kivitelezési munkálatok során 1 fő közfoglalkoztatott volt a kivitelező segítségére, akit kettő
hónapon keresztül foglalkoztattunk határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében az
építés támogatási összege legalább 5%-ának mértékéig.

A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás előtt

A felújítás alatt
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A felújítás után

Átadó ünnepség
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Ráczkevi Lajos
polgármester
Levélcím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

Papkeszi Községi Önkormányzat
8183 Papkeszi, Fő utca 42.
+36-88-588-650
+36-88-588-651
papkeszikozig@invitel.hu, polgarmester.ph@invitel.hu
www.papkeszi.hu

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.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
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