Ostorosi Szőlőfürt Óvoda infratrukturális fejlesztése, mini bölcsőde kialakításával

A kedvezményezett neve: Ostoros Községi Önkormányzat
A projekt címe: „Ostorosi Szőlőfürt Óvoda infratrukturális fejlesztése, mini bölcsőde
kialakításával”

A szerződött támogatás összege: 48 162 531 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90,7 %.
A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat beadásakor a jelenlegi óvoda bővítésével kívántunk mini bölcsődét
kialakítani Ostoros, Szent István tér 1. (Hrsz: 444) szám alatt a Szőlőfürt Óvodában. A
Katasztrófavédelemmel történt egyeztetést követően az épületben nem engedélyezték a
tervezett fejlesztést. A testület az ingatlanvásárlás mellett döntött, egy félkész családi
házat vásároltunk meg. Az új ingatlan helye: Ostoros, Hunyadi u. 87. (Hrsz: 809/7.)
Az új épületben mini bölcsődét alakítunk ki, ahol kizárólag bölcsődei szolgáltatás
valósul meg 8 férőhellyel. A fejlesztés részeként melegítő konyha kerül kialakításra. A
beruházás részeként tervezzük az ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, ezen
munkák nem engedélykötelesek. A fejlesztés megújuló energiaforrás alkalmazását nem
tartalmazza.
A fejlesztés eredményeként a földszinten lesz csoportszoba. A válaszfalak áthelyezésre
kerülnek, így kialakítást nyer a megfelelő légköbméterű foglalkoztató. Kialakítjuk az
érkeztetés – gyermekátadás terét, valamint az alábbi mellékhelyiségeket: akadálymentes
WC – mosdóval, melegítő konyha „egyszerűsített” funkcionális kialakítással,
játékraktár, hulladéktároló, fűtést szolgáló helyiség, valamint terasz. A foglalkoztató
helyiségből közvetlen kapcsolat nyílik a napárnyékolóval ellátott teraszra, ahol a
gyermekek a szabadban tudnak játszani. Kialakítást nyer a játszó udvar, valamint a
szabályoknak megfelelő kerítés és kapuk.
A személyzet helyiségei a tetőtér beépítésével kerülnek kialakításra az OTÉK
előírásainak megfelelően, a tetőtér belső lépcsőn érhető el.
Az épület teljes hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje, elektromos
ellátás korszerűsítése megtörténik, mozgáskorlátozott rámpa, illetve parkoló kerül
kialakításra.
Az épület meglévő kerítése, illetve a kerítésoszlopok elbontásra kerülnek és a
funkcióknak megfelelő kapukkal új kerítés építésére kerül sor. A kerítés elkészülte után
tereprendezés szükséges, füvesítéssel és zöld növényzet telepítésével.
Az akadálymentesítés részei: akadálymentes WC, járda, gyalogút, rámpa, lépcső, ajtók,
folyosó, közlekedők.
Az épületen és az épületben tájékozódást segítő táblákat helyezünk el.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 11. 30.
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