Látványos szakaszában az óvodaépítés
A hideg, téli idő ellenére is jól halad a Napsugár Óvoda
korszerűsítése. Már tető alatt az új épületszárny, melyben komoly
belsőépítészeti munkálatok is történtek. Folyamatban van az új és
a régi épületrészt össze kötő üvegfolyosó készítése , ez az építés
egyik leglátványosabb szakasza. Az óvodabővítő fejlesztéssel a
koppánymonostoriak régi vágya teljesül, hiszen a beruházás
eredményeképpen hetvenötre növekszik a férőhelyek száma.
2007. szeptemberében jelent meg a Közép-dunántúli Operatív Program
keretében a „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés Támogatására” kiírt
kétfordulós pályázati felhívás. 2008. januárjában „Napsugár Óvoda
komplex fejlesztése” címmel adta be pályázat át Komárom Város
Önkormányzata az első fordulóra, az óvodabővítő elképzelés 2009.
februárjában is sikeresen szerepelt a második fordulóban , majd az
építkezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen még ezen a
nyáron megkötötték a kivitelező WF Építőipari és Szolgáltató Kft. -vel a
vállalkozási szerződést.
A szeptemberi ünnepélyes alapkőletétel óta zökkenőmentesen folynak az
építési munkálatok. M ár tető alatt az új épületrész is, benne az új
tornaszoba, mely régi vágya volt a koppánymonostori közösségnek.
A
bővítményben új csoportszobát és egyéb kiszolgáló helyiségeket is
kialakítottak, és folyamatban van az épület energetikai és gépészeti
felújítása is. A megálmodott üvegfolyosó külső homlokzati burkolata is
elkészült, jelenleg a folyosó nyílászáróinak beépítését végzi a kivitelező. A
munkálatok során a főbejáratot áthelyezik, elé parkolók épülnek. Megújul
és új, kültéri játékokkal gazdagodik az udvar, megszépül az óvodai
környezet. Az energia-megtakarítás is fontos Európai Uniós célkitűzés,
ezért a tetőre szerelt napkollektorok bizto sítják majd a használati
melegvizet és rásegítenek a fűtésre.
Az elnyert Európai Uniós forrást tízmillió forinttal gyarapodott…
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága a KDOP -2007-5.1.1/2F, Közoktatási infr astrukturális
fejlesztés tárgyú pályázati konstrukció egyes projektjei tekintetében azt a
döntést hozta, hogy – a Magyar Köztársaság Kormánya válságkezelő
programja
célkitűzéseinek
megvalósítása
érdekében
–
egyes
meghatározott elszámolható költségek vissza helyezésére biztosított
lehetőséget. Az önkormányzat támogatási szerződését is módosították,
melynek eredményeképpen, a mintegy 96 millió forintos Európai Uniós
támogatásról szóló szerződést 2009. novemberben írta alá Zatykó János
polgármester és Dr.Szöllő ssy Ferenc címzetes főjegyző.
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