SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zalaegerszeg, Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése,
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0001 sz. projekt
2012. október 5.
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán
79.778.147 forintos európai uniós támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata „Zalaegerszeg, Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése”
munkáira. Az Önkormányzat a projekthez, mintegy 24.376.000,- Ft önerőt
biztosít, így a projekt teljes bekerülési költsége mindösszesen: 104.154.147,-Ft.
A kivitelezési munkák 2012. szeptember 17-én indultak és várhatóan 2013.
május 31-én fejeződnek be. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2012. augusztus 15.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető célja a jogszabályokban
meghatározott alapfeladatai, köztük a bölcsődei ellátás minél magasabb szintű ellátása.
Az Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése reflektál arra a fokozódó társadalmi igényre,
amely a családok jövedelmi pozícióinak javításában az édesanyák mielőbbi munkába
állására is számít.
Az Űrhajós Bölcsőde 42 éve biztosítja Zalaegerszegen, a Landorhegyi lakótelepen és a
városrész tágabb környezetében a családban nevelkedő kisgyermekek számára, a
napközbeni ellátás keretén belül, a családi nevelést támogató intézményi ellátást. Az
ellátási terület Zalaegerszeg közigazgatási területére terjed ki, de az igénybe vevők
többsége a Landorhegyi lakótelepen élő kisgyermekes család. A múlt évek rendelkezésre
álló adatai arra engednek következtetni, hogy a szülők számára fontos, nélkülözhetetlen
kisgyermekük napközbeni, intézményes ellátása.
A munkát vállaló szülők gyermekeinek napközbeni ellátása mellett egyre nő a szociálisan
rászoruló gyermekek elhelyezése iránti igény. A hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődésének hatékony segítése csak a minőségi gyermekellátást
nyújtó intézményben oldható meg.
A fejlesztés eredményeként 275 négyzetméter alapterületű új épületrésszel bővítjük a
meglévő bölcsődét, ez két bölcsődei csoport létrehozását jelenti (1 bölcsődei részleg). Az
új részlegben, a két csoportszobában 28 főnyi férőhely bővítésére van lehetőség, ami így
a jelenlegi 80 fős férőhelyszámot 108 főre emeli. A bölcsőde kapacitása így 35 %-kal nő.
A beruházás keretében, a támogatott projekt részen belül:
 275 m2 bruttó alapterületű bővítményi épületszakasz kerül megépítése,
kivéve az asztalos szerkezeti munkák és az intézmény tűzjelző rendszerének
kiépítése
 a meglévő bölcsődei épületszakasz 437 m2 bruttó alapterületének átalakítási
és felújítási munkái készülnek el

A beruházás keretében, a támogatott projekten felüli részen, tiszta önerőből készülő
feladat részen belül:
 275 m2 bruttó alapterületű bővítményi épületszakasz tűzjelző rendszerének
kiépítése és asztalos szerkezeti munkái
 továbbá az óvoda 28,41 m2 alapterületű bővítése és 15,91 m2 alapterületű
felújítása készül el.
A bölcsőde bővítéssel egy új bölcsődei részleget befogadó bővítményi épületszakasz kerül
kivitelezésre és megújul a játszóudvar is. Az épületrészben helyet kap 2 db foglalkoztató
szoba és kiszolgáló helyiségei: fürdető, átvevő, ágynemű –textil raktár, játék-heverő
raktár, előtér, szülői - akadálymentes wc, kerti játéktároló, és a játszókerthez csatlakozó
gyermek wc.
A bölcsőde I. tűzszakaszában tűzjelző hálózat kerül kiépítésre. A megújuló
energiaforrások
hasznosítására
napkollektoros
melegvíztermelő rendszer kerül
kialakításra, a kazánházi épületrész feletti tetőn elhelyezett napkollektorokkal, valamint a
kazánházban beépített (a meglevő rendszerbe integrált) V=1000 l-es puffertárolóval.
A fejlesztés átalakítással érintett részén, a bölcsőde konyhai épületrészén, valamint a
dolgozói öltözőt és kazán helyiséget magába foglaló épület részén cserére kerülnek a
homlokzati nyílászárók és homlokzati hőszigetelés kerül beépítésre. Ezen kívül a
bölcsődei konyhában a jobb funkcionális működés érdekében kisebb belső átalakítások
szükségesek (zöldségraktár áthelyezése). A mosó és vasaló helyiség áthelyezésre kerül
és a jelenlegi helyén tárgyaló helyiség kerül kialakításra.
Az óvoda és bölcsőde közös udvarában lévő bővítményben kap helyet a sószoba, wc. Itt
kap helyet továbbá az óvoda számára kialakított raktár és mosó-szárító helyiség is.
A tervezett fejlesztés eredményeként tehát két új bölcsődei csoport elhelyezését lehetővé
tevő épületszárnnyal bővül a város egyik intézménye, amely 28 fős kapacitásbővítés
jelentősen enyhíti az intézményi kínálat és az elhelyezés iránti kereslet közötti
feszültséget.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Telefon: 06 92 502 106
Fax: 06 92 502 101
info@zalaegerszeg.hu
www.zalaegerszeg.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
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1139 Budapest, Váci u. 81-83.
Telefon: (40) 200-617
info@magzrt.hu
www.magzrt.hu
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