RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRÓL
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00022

Heréd Községi Önkormányzat A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra
nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Herédi Óvoda és a Nagykökényesi
tagóvodájának fejlesztése című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00022 azonosítószámú
pályázatot.
A Herédi Óvoda épületében a tervezett beruházás során részleges belső felújításra és
átalakításra kerül sor. Az akadálymentes mosdó kiépítése során belső válaszfalak és
burkolatok kerülnek bontásra. A magasküszöb miatt a főbejárat elé új kültéri falécburkolat
készül, belső oldalt fém rámpa lesz elhelyezve. Az épületen belül a meglévő folyosórendszer
padlóburkolatát új egységes csúszásmentes gres burkolatra cseréljük, a meglévő kerámia réteg
megtartásával. Az átalakítás során egyes kültéri nyílászárók új redőnyt kapnak. A felújítás
érinti az épület körüli kerítést is, a meglévő kerítés új felületkezelést kap, alapmázolással,
mázolással festéssel. Az átalakítással érintett épületrész elektromos hálózata - erősáram,
gyengeáram - korszerűsítésre kerül, a meglévő világítótestei új korszerű lámpatestekkel
lesznek kiváltva.
A Nagykökényesi Tagóvoda épületében a tervezett beruházás során részleges belső felújításra
és átalakításra kerül sor. Az óvodát körbe vevő kerítés sok helyen hiányos, így felújításra
szorul. A régi mosdót az átépítéssel érintett területen újra kell építeni, valamint minden belső
nyílászáró új korszerű acéltokos nyílászáróra lesz lecserélve. A vizesblokkban egy új,
korszerű kazán kerül beszerelésre a régi hálózat felhasználásával. A készülék zárt égésterű
lesz, a helyiség levegőjét nem használja fel égési levegőként. Az átalakítással érintett
épületrész elektromos hálózata - erősáram, gyengeáram - korszerűsítésre kerül. Mindkét
épület esetében projektarányos akadálymentesítést hajtunk végre, valamint eszközbeszerzést
is tervezünk.
A fejlesztés megvalósításával a település kisgyermekei számára kedvezőbb körülményeket
teremtünk, hiszen biztonságosabbá, korszerűbbé válik a környezetük, amely egyben a
pedagógiai munka minőségének a javulását is eredményezi, így a településen élő gyermekek szociális, kulturális hátrányaiból adódó - gyengébb esélyeik javításáért az óvoda még többet
tud tenni.
A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2019.01.28.
A projekt megvalósításra elnyert támogatási összeg 27 033 080 Ft
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