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A
támogatott
projekt
tartalmának
rövid
bemutatása:
Jelen fejlesztés során komplex infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is
megvalósul, mint önállóan támogatható tevékenység alábbiak szerint: A községben
1947-ben nyitotta meg kapuit az első óvoda, amely 1970 májusáig működött. A kevés
férőhely és az új társadalmi igények miatt egy korszerű óvodát építettek, mely a mai
napig otthont ad a gyermekeknek. A folyamatos külső és belső felújítások modern
környezetet teremtenek a kicsiknek. Az épület az iskolával szemben helyezkedik el egy
parkosított csendes utcában teljesen belesimulva a családi házas környezetbe. A
csoportszobák nagyok, világosak, jól felszereltek; mindegyik korosztályt kiszolgálnak.
Tágas udvarában; ősfás környezetben, gazdag játéklehetőségek várják a gyermekeket.
Olyan nagy mozgástér adott a kinti játékhoz, mely az összes gyermekünk
mozgásigényét kielégíti. Jelenleg az épületben az Óvoda a hozzátartozó melegítő
konyhával és 2017-től egy mini bölcsődei egységgel üzemel. A jelenleg üzemelő mini
bölcsődei egység a növekvő gyermek létszám miatt bővítést igényel. Az önkormányzat
úgy határozott, hogy az épületbővítést pályázat segítségével kívánja megvalósítani. A
maximum 8 fős mini bölcsődei egységgel történő bővítés új épület építése keretében
valósul meg, mivel a már meglévő az óvodával közös épületben található mini
bölcsőde épület bővítése műszakilag nem megoldható. Ezért a mini bölcsőde udvarán
rendelkezésre álló területen, egy külön álló épületben egy új mini bölcsődei csoporttal
bővítik az intézményt. Műszaki leírás: Az építés során az új épületben, külön bejárattal
egy foglalkoztató-csoportszoba készül, a hozzá tartozó öltözővel és vizesblokkal,
melegítő és tálaló konyhával, mosó- szárító helyiséggel, személyzeti wc-vel, öltözővel
és mosdóval, takarítószer raktárral és akadálymentes-szülői WC-vel. A helyiségek
közötti nyílászárók a bejárati ajtókkal együtt mélyen üvegezettek az átláthatóságot
biztosítva. A tervezés során kiemelt szempontként kezelendő a környezetkímélő
megoldások alkalmazása, mind a felhasználásra kerülő alapanyagok, gépészeti,
villamossági berendezések megválasztása során. Az alkalmazott technológiák esetében
a CO2 kibocsátás minimalizálására való törekvés valósul meg. Az épületen napelemek

kerülnek elhelyezésre, melyek az elektromos berendezések és belső világítás
áramellátását biztosítják. 16 db 255W-os Amerisolar polikristályos panel.(4kw) Az
épület hőszigetelését úgy terveztük, hogy az épület a részletes energetikai méretezés
alapján, a megvalósulása után legalább "DD" kategóriába sorolható legyen. A
csoportban 8 fő elhelyezését kell biztosítani.

