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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ ANDRÁSHIDAI ÓVODA ALAPKŐLETÉTELE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Andráshida Városrészében új óvoda építését
valósítja meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra az Andráshidai Óvoda építése címmel nyújtott be
támogatási
kérelmet,
és
elképzelései
megvalósításához
358.970.336
Ft,
azaz
háromszázötvennyolcmillió- kilencszázhetvenezer- háromszázharminchat forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A támogatott projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001.
A támogatási szerződés 2016. november 11-én hatályba lépett.
Az Andráshidai Tagóvoda Zalaegerszeg nyugati városrészében, Andráshidán található. Az épület több mint
130 éve épült. Hosszú ideig iskolaként működött, majd 1962-től önálló óvodaként kezdte meg
tevékenységét. A tagóvoda 2013. augusztus 1-től a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda tagóvodájaként
működik. Az épület állapota a többszöri állagmegóvási munkálatok ellenére is rendkívül rossz állapotban
van. A Zala folyó vízgyűjtő területén, vizenyős területen épült. A megfelelő épületszigetelés hiányában az
óvoda épülete folyamatosan süllyedt, statikailag instabillá vált. Az életveszély elhárítása érdekében 2012
decemberében az épület falain levő repedéseket „összevarrták” és az alapot megerősítették egy speciális
eljárással, így átmenetileg biztonságossá vált az elöregedett épület.
A projekt közvetlen célja, egy új óvoda építése, a jelenlegi épület kiváltásával, a hiányzó helyiségek
megépítésével, annak érdekében, hogy megvalósulhasson a költséghatékony és fenntartható üzemeltetés, a
minőségi óvodai nevelés.
Az új óvodaépülethez kapcsolódóan 4 db 60,5 m2-es csoportszoba épül meg.
A beruházás keretében öltözők, vizesblokkok, logopédiai fejlesztő, elkülönítő, óvodavezetői iroda, szülői
fogadó, melegítő konyha, nevelőtestületi szoba kerül kialakításra.
Az óvodában helyet kapnak az eddig hiányzó funkciók is. 1 db 16,95 m2-es nevelőtestületi szoba,
teakonyha, 1 db 25,37 m2-es logopédiai fejlesztő szoba, valamint alapvető feltételként az akadálymentesítés
is minden szempontból megjelenik: akadálymentes parkoló, rámpa, akadálymentes WC. A tornaszoba
hozzájárul a mindennapos testnevelés zavartalan megszervezéséhez az óvodás korosztály számára.
A fejlesztés eredményeként építészetileg egy helyen összpontosulnak az iskolai, óvodai, közművelődési
funkciók, melyek hatékonyabb, magasabb minőségű nevelési feltételeket eredményeznek.
A beruházás várható befejezése 2017. őszén tervezett.
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