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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 SZÁMÚ, „A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT,
MUNKÁBA
ÁLLÁST
SEGÍTŐ
INTÉZMÉNYEK,
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSÉVEL” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETEIN BELÜL MEGVALÓSULT 2018. ÉVBEN A
JÁSZÁROKSZÁLLÁS, KISFALUDY U. 32/A. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSÉNEK ÉS
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI

5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32/A., 212/A hrsz.

2016. évben Jászárokszállás Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 számú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című felhívás keretében nyújtott be pályázatot a bölcsőde bővítésére, felújítására.
A bíráló bizottság a 2017. május 04. napján kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesítette
a projektet a Széchenyi 2020 programból, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Az
elnyert összeg: 66.252.382 Ft.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel megkötésre került a vállalkozási
szerződés. A munkálatok 2018. május 8-án megkezdődtek. A kivitelezés előrehaladtával a szerződés
módosítása vált szükségessé, mind a befejezési időpont, mind a kivitelezési költség tekintetében. A
munkálatok 2018. november 30-án lezárultak.
A beruházás összköltsége a kivitelezési költségeket és az egyéb felmerülő költségeket (tervezési
költségek, projekt menedzsment, közbeszerzési eljárás, nyilvánosság, műszaki ellenőri feladatok) is
figyelembevéve 158.282.777.- Ft-tot tett ki, ebből önerőként az Önkormányzat a projekt sikeres
megvalósításához 92.030.395,- Ft-ot biztosított.
A használatbavételi és műkődési engedélyezési eljárás lebonyolítását követően 2019. január 7-én
újra megnyitotta kapuit a megújult bölcsőde kicsik és szüleik nagy örömére. 2019. január 17-én ünnepélyes
keretek között is átadásra került a bölcsőde.

A dolgozói létszám is bővült. A két csoportszobás bölcsődében 6-an dolgoztak (3 fő kisgyermeknevelő,
1 fő bölcsőde szakmai vezetője egyben kisgyermeknevelő, 1 fő dajka és 1 fő szakácsnő), míg a bővített három
csoportszobás bölcsődében 11 fő biztosítja (6 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsőde szakmai vezető, 2 fő dajka,
1 fő szakácsnő, 1 fő takarítónő) a gyerekek felügyeletét, a bölcsőde épületének működtetését.
A projekt rövid ismertetése:
Az épület teljesen megújult kívülről és belülről. A meglévő két csoportszoba mellé megépült az épület
bővítése során egy új konyhablokk és egy harmadik csoportszoba, így összesen 41 férőhelyesre bővült a
bölcsőde épülete. A bölcsőde udvara és környezete 2019. év során teljesen megújul, új jásztótér épül sok-sok
játékkal.
Az épület belső átalakításával és bővítésével kialakításra került a meglévő két csoportszoba mellé egy
új foglalkoztató, a konyha átalakításával egy mosókonyha és egy iroda, ami egyben korai fejlesztőnek is helyet
ad. A gyerekek részére a közlekedő folyosókon kerültek elhelyezésre az öltözőszekrénykék, valamint a
csoportszobákban új berendezési tárgyak, játékok.
A bővített épületrészben egy teljesen új konyha került kivitelezésre a mai jogszabályok és szakmai
elvárásoknak megfelelően külön gazdasági bejárattal, koracél berendezésekkel és új készülékekkel ellátva.
Megújultak a mosdóhelyiségek, a fogadóterek, kialakításra került egy akadálymentes mosdó is. Az épület és
környéke teljes egészében akadálymentes. Az épület teljesen új hőszigetelt födémet kapott, új tetőszerkezetet,
új nyílászárókat, ezzel eleget téve az energetikai követelményeknek is. Az épület melegét padlófűtési rendszer
biztosítja, amit két kombikazán működtet és egyben melegvizet is szolgáltat. A foglalkoztatókban
klímaberendezések is felszerelésre kerültek, amelyek biztosítják az épület temperálását, páraháztartása
optimalizálását. Az épület gazdaságos fenntartását a szerkezeti kialakítások mellett a tetőre felszerelt
napelemek is biztosítják, amelyek rásegítenek a villamosenergia fogyasztás mérséklésére.
Összességében egy XXI. századi igényeknek megfelelő színvonalú és hosszútávon gazdaságosan
működtethető szép környezetben elhelyezkedő épületet kapott vissza a város, ahol kiváló körülmények között,
tartalmasan és hasznosan tölthetik el a kisgyermekek az időt, nevelőik és szüleik nagy örömére.
A kivitelezési munkálatokat a Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán u. 27/a.) alvállalkozók
bevonásával végezte, az Önkormányzat megbízásából a műszaki ellenőri tevékenységet Tóth Szabolcs
műszaki ellenőr (ARTECHO 2002 Bt., 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 16/B. II/6.) látta el.
További információ kérhető: Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda, Tel.: 57/531-067 és
57/531-055. E-mail: muszak.ph@jaszarokszallas.hu

