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Sajtóanyag
Tető alatt a Napsugár Óvoda új épületszárnya
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tetőszerkezete. Az óv odabővítés idén augusztusban indult útjára,
a szeptemberi ünnepélyes alapkőletétel óta zökkenőmentesen
folynak az építési munkálatok.
A beruházásnak köszönhetően az óvodai épület egy csoportszobával,
tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel is bővül, tov ábbá megvalósul az
épület teljes energetikai és gépészeti felújítása is. A fejlesztés révén a
férőhelyek száma ötvenről hetvenötre növekszik.
Komárom Város Önkormányzatának képviselő -testülete 72 millió forintos
önerőt szavazott meg az óvodabővítő programh oz, melyhez „A Komáromi
Napsugár Óvoda komplex fejlesztése” című pályázatával nyert további 86
millió forintot Európai Uniós forrásból. Azóta újabb örömhír érte a város t,
hiszen Zatykó János polgármester és Dr. Szöllőssy Ferenc címzetes
főjegyző a napokban írhatták alá a támogatási szerződés módosítását ,
amely a fejlesztésre elnyert európai u niós forrást további tízmillió forinttal
gyarapítja.
A fejlesztés előzményei
2007. szeptemberében jelent meg a Közép -dunántúli Operatív Program
keretében a „Közoktat ási Infrastrukturális Fejlesztés Támogatására” kiírt
kétfordulós pályázati felhívás. 2008. januárjában „Napsugár Óvoda
komplex fejlesztése” címmel adta be pályázat az első fordulóra Komárom
Város Önkormányzata, melyet a képviselő -testület is megszavazott. A
pályázat második fordulójának benyújtására 2009. feb ruárjában került
sor, majd az építkezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen
még ezen a nyáron megkötötték a kivitelező WF Építőipari és Szolgáltató
Kft.-vel a vállalkozási szerződést, akik 125 millió forintért végzik el az
építési munkálatokat. A beruházás várható összköltsége azonban az egyéb
kiadások tekintetében mintegy 145 millió forint lesz 2010. őszére.
A támogatás mértéke tízmillió forinttal gya rapodott…
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága a KDOP-2007-5.1.1/2F, Közoktatási infrastrukturális

fejlesztés tárgyú pályázati kon strukció egyes projektjei tekintetében azt a
döntést hozta, hogy – a Magyar Köztársaság Kormánya válság kezelő
programja
célkitűzéseinek
megvalósítása
érdekében
–
egyes
meghatározott
elszámolható
költségek
visszahelyezésére
biztosít
lehetőséget.
A felújításra 86 millió forintot nyert a város önkormányzata Európai Uniós
forrásból, a támogatási szerződést azonban a napokban módosították.
Ennek eredményekép pen mintegy 96 millió forintos európai u niós
támogatásról szóló szerződést írt alá Zatykó János polgármester és
Dr.Szöllőssy Ferenc címzetes főjegyző.
Hetvenötre bővül a férőhel yek száma
Az európai uniós támogatás segítségével a Napsugár Óvoda jelenlegi
épületének teljes energetikai, gépészeti felújítása is megvalósul. Az épület
egy csoportszobával, tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővül. A
munkálatok során a főbejárat is áthelyezésre kerül a biztonságosabb
megközelítés érdekében. A főbejárat elé parkolók épülnek, bővül és új,
kültéri játékokkal gazdagodik az udvar, megszépül az óvodai környezet.
A tetőre szerelt napkollektorok biztosítják majd a használati melegvizet és
rásegítenek a fűtésre.
A legfontosabb eredmény , hogy a fejlesztés révén a fé rőhelyek száma
hetvenötre növekszik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

