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TÁJÉKOZTATÓ
„TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA – MEGLÉVŐ ÓVODA BÖLCSÖDÉVEL
DÉVEL TÖRTÉNŐ
TÖRTÉN BŐVÍTÉSE
ÉS KONYHA ÁTALAKÍTÁSA – FORRÁSKÚTON” PROJEKTRŐL

Forráskút Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium Széchenyi
2020 Program Területi Operatív Program „A
„ foglalkoztatás és az életminőség
őség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
fejlesztésével”” c. TOP-1.4.1-15
TOP
kódszámú
pályázati felhívásra Többcélú intézmény kialakítása — meglévő óvoda bölcsődével történő
történ bővítése
és konyha átalakítása — Forráskúton elnevezéssel. A támogatási szerződés
dés 2017. június 13. napján
lépett hatályba, támogatás mértéke 130 millió Ft, a projekt összköltsége meghaladja a 173,06 millió
Ft-ot (a támogatás összköltséghez viszonyított aránya kb. 75%).
75%)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-CS1
CS1-2016-00009.
A sikeres és mielőbbi
bbi megvalósítás érdekében a pozitív támogatói döntés kézhezvételét
kézhez
megelőzően
megindítottuk a projekt építési részének (feltételes) közbeszereztetését, ennek köszönhetően
köszönhet
2017. július 5.
napján aláírtuk a Sári Architect Kft-vel
Kft
a vállalkozói szerződést,
dést, aznap átadásra került a munkaterület is,
megkezdődött a bölcsőde
de kivitelezése, építése.
építése. Az építési beruházás összköltsége 154,57 millió Ft.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.04.30, azonban előre
el
láthatóan korábban, 2018. januárjában
első bölcsiseink átléphetik a bölcsőde
őde kapuját, a Margarét Óvoda új ép
épületszárnyában.
ületszárnyában.
Az új épületrész a Borostyán Étterem mögött, az Óvoda konyhájához kapcsolódva épül fel.
Egyben tájékoztatjuk az óvodás családokat, hogy az óvoda a nyári (júliusi) zárva tartását követően
követ
jórészt a
megszokott rend szerint fog működni.
űködni. JJórészt, hiszen az udvar szükségszerűen
űen átalakul, a közművek
közm
fektetése, a bölcsőde
de udvarának leválasztása, bejárat kialakítása megváltoztatja majd az eddigi elrendezést,
s az intézmény neve is megváltozik: Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde
Bölcs
lesz.
A projekt megvalósítása révén Önkormányzatunk törvényben előírt
el
kötelező feladatának ellátása valósulhat
meg, hiszen településünk demográfiai adatai alapján 2018. december 31. napjáig meg kell oldanunk 3 év
alatti gyermekek napközbeni ellátását.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 130 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.

