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Projekt címe: A Kismókus Óvoda kapacitásának bővítése a meglévő épület tetőterének beépítésével Őrbottyánban
Projekt azonosító száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/29
Projekt célja: A projekt keretében az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda, mint a településen az óvodai ellátást
biztosító intézmény székhelyének kiváltása valósul meg. Az intézmény fejlesztéssel érintett telephelyén (2162
Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 87) az óvodai ellátás jelenleg az épület földszintjén történik. A projekt keretében a meglévő
épület tetőterének beépítése valósul meg, a kivitelezés ideje alatt az óvodai ellátás folytonossága fennakadás nélkül
biztosított lesz az épület földszintjén, illetve a kiváltandó épületbe. A kiváltandó Napsugár Központi Óvoda épülete több
szempontból sem felel meg a törvényi előírásoknak, a logopédiai foglalkoztató, az orvosi, az elkülönítő és a fejlesztő
szoba jelenleg egy helységben található. Emellett a kiváltandó épületben található csoportszobák nem mindegyike
rendelkezik külön öltözővel és mosdóval. Továbbá az itt felsorolt helységek tartozékai is hiányoznak. A kiváltandó
épületben a fenti helységek kialakítása csak az épület bővítésével lenne megoldható, ezzel szemben a Kismókus Óvoda
épülete minden szempontból megfelel a törvényi előírásoknak, továbbá az épület tervezése, kivitelezése során már a
tetőtér beépítés lehetőségének biztosításával (pl.: a gépészet és elektromosság eredeti kialakítása eleve úgy lett
megoldva, hogy kis átalakítással lehessen a bővítést megoldani) történt. A meglévő épület tetőszerkezetének mérete,
annak körbefutó attika fala lehetővé teszi, hogy a legalacsonyabb költséggel lehessen a bővítést megoldani. Az épület
tetőterében 4 csoportszoba kerülne kialakításra külön öltőzőkkel és mosdókkal. A projekt hatására intézményi szinten
kedvezőbb és korszerűbb nevelési körülmények jönnek létre infrastrukturális és nevelési szempontból is az óvodai
ellátás tekintetében. A projekt eredményként a települési közszolgáltatások elérhetősége, minősége javul, a projekt
hatására az intézmény szolgáltatásainak hozzáférhetősége javul a fogyatékkal élők számára.
Támogató: Pénzügyminisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatából
Kedvezményezett neve: Őrbottyán Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 134,81 millió forint
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30
Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.
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