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TOP-1.A.1 pályázat

j J benyújtása -

J I • Epreskerti óvoda felújítása
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi Bizottság

Táigvalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. október 31-ig van lehetőség a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőségjavítása
családbarát. munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat
benyúj tására.

A pályázható összeg 1-200 millió forintig, a rendelkezésre álló keret a Terület Specifikus
Melléklet 1.2. e. pontja (Ipari- és turisztikai potenciált növelő Fejlesztési program számára
elkülönített indikativ keretösszeg (Gyulai. Békéscsabai. Békési, Gyomaendrödi, Szeghalmi
járások)) alapján 672 millió forint, a támogatás mértéke 100 %.

Javasolt pályázati tartalom: Epreskerti Óvoda felújítása az alábbiak szerint:

Utcafront, telekhatár:
- Utcafronti kerítés újjáépítése, akadálymentes biztonsági kapu (a pályázatban
tervezettek szerint)
- Szomszédok felőli kerítések megerősítése. átláthatóság megszüntetése -

- Utcai kocsibejáró leburkolása, parkoló helyek kialakítása

Udvar:
- Udvari játékok: régiek elbontása, újak telepítése, ütésesillapító felület és TUV
engedélyeztetés, pavilon a hátsó udvarba, padok mindkét udvarra
- kerékpártáro]ó (munkatársak részére bővíteni, gyerekek részére kialakítani) (a
pályázatban tervezettek szerint)
- Udvaron található járdák rendberakása
- Pavilonba áram bevezetése
- A szülők által használt bejáratok (hátsó, oldalsó) akadálymentesítése. az oldalsó
bejárat [Nőtt előtető kialakítása
- Csapadékvíz elvezetés (járdára folyik a bejáratok mellé, balesetveszélyes)

Épület:
- Melegítő-tálaló konyha teljes felújítása: mosogató, mosogatópult csere

rozsdamentesre, konyhabútor, tálaló felületek, tálalóedények
- Vizesblokkok felújítása (gyerek és felnőtt): burkolatcsere. szaniterek cseréje
tartozékokkal együtt. szellőztető rendszer
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- Belső szennyvízrendszer (rendszeres aknaszag az épületen belül)
- Belső padlóburkolatok cseréje:
- 2 db parkettás csoportszoba aljzatának teljes télújítása, linóleum (penészedik a
parketta),
- 2 db esoportszoba padlóburkolatának cseréje (linóleumra) - közösségi terek
burkolatának felújítása
- A 2 összenyitható csoportszoba közé hangszigetelt ajtó beépítése -

- Festés, ajtók mázolása
- Tetőszerkezet felújítása, kémények lebontása (4-5 féle cserép, lehajlott szarufák,
párkánydeszkák, beázás)
- Padlás egy részén a tárolási Feltételek javítása
- Villamossági hálózat átvizsgálása, szükség szerinti átvezetékelése, kapcsoló cserék
- Informatikai hálózat kiépítése, informatikai eszközök beszerzése a pedagógiai
munkához
- Padlástéri terem alul fütött. fűtőtest csere vagy bővítés

A pályázati összköltség: bruttó 54.991.000,-Ft forint, a támogatás mértéke 100%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-16 „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével felhívásra „Békés, Epreskerti óvoda felújítása” címmel az
alábbiak szerint:
A megvalósítási helyszínek pontos címe: 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 54.991.000,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 100%, összege bruttó 54.991.000,- Ft, a saját erő mértéke O %‚ összege
bruttó 0,- Ft.
II. Békés Város Onkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. október 19
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