A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Árpád utcai telephelyének fejlesztése
A projekt azonosító száma:
3109643765
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 02. 01. – 2021. 10. 27.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Miniszterelnökség
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
VeszprémBer Építő Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.
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 Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 48.290.110 Ft.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft.
A projekt összköltsége: 48.290.110 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 4-én támogatási kérelmet nyújtott be a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephelyének fejlesztésére, ezen belül a külső
nyílászárók cseréjére, a csoportszobák felújítására, részleges homlokzati hőszigetelésre, a bejárat
fizikai akadálymentesítésére és új óvodai eszközök, feleszerelések beszerzésére, amelynek
eredményeként 49.999.998 Ft összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar
Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprogramhoz meghirdetett, MFPOEF/2020. kódszámú pályázatán.
A Támogatói Okirat 2020. november 6-án lépett hatályba.
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A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephely óvodaépülete leromlott állapotban volt.
2010. óta próbál az önkormányzat pályázati támogatást szerezni a város óvodáira, de sajnos eddig
sikertelenül. Az épület külső nyílászáróinak cseréje már nem tűrt halasztást, rendkívül rossz
állapotúak voltak. A csoportszobákban még a régi parketta volt, kopott, mozgott, cserélni kellett. Az
óvoda bejárati kapujától az óvoda épületéig akadálymentesen egyáltalán nem lehetett bejutni, de
már az egészséges felnőttnek és gyermeknek is gondot okozott a bejutás, ezért sürgős feladat volt az
akadálymentes rámpa kialakítása az óvodai nevelés egyenlő esélyű hozzáférésének
megteremtése érdekében. A hőszigetelés a falak esetében kettő homlokzaton készült el (az északin
és a keletin).
Olyan óvodai nevelési eszközöket szereztünk be, amelyek megfelelnek az EMMI rendelet
előírásainak, és amelyek biztosítják a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. Az
51 eszközből 44 db a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszköz, az
ének, zene és énekes játékok eszközei, valamint az ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök.
Jelen építési beruházás és eszközbeszerzés az önkormányzat tervezett fejlesztéseihez illeszkedik,
mivel önkormányzatunk kiemelt célja a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mindhárom
óvodai telephelyének fejlesztése, mely az óvodaépületek felújítására és energetikai fejlesztésére
irányul.
Az eddigi sikertelen pályázataink után végre megkezdhettük a Magyar Falu Program keretében
óvodáink felújítását és elértük azt, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a
vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon családok számára.
Jelen projektbe sajnos nem fért bele a férőhelybővítés, de az önkormányzat rövid távon ezt tervezi
az Árpád utcai óvoda esetében. Első lépésként azt kívántuk elérni, hogy – a nyílászárók cseréjével,
a részleges homlokzati hőszigeteléssel – javuljanak az épület hőtechnikai tulajdonságai, a
csoportszobák a 21. századi követelményeknek megfeleljenek, illetve hogy az épület fizikai
akadálymentesítése megvalósuljon.
A projekt megvalósulását követően újabb pályázaton indul majd az önkormányzat, hogy
megvalósulhasson az óvodaépület bővítése és ezzel együtt a kapacitásbővítés, továbbá hogy az
épület teljes homlokzati hőszigetelést kapjon, így elérnénk azt, hogy egy komplexen felújított, több
óvodás korú gyermeket befogadni képes és energetikai szempontból is korszerű óvoda jöjjön létre.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A fejlesztés 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, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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