HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztésének és eszközbeszerzésének befejezése
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Projekt befejezéséről!
A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával jött létre. A támogatás összege 34,95 millió Ft vissza
nem térítendő támogatás, melynek forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából. A program keretében a
Csicsergő Óvoda fejlesztése valósult meg, amely keretében korszerűsítési, munkálatok; magastető
építés, gépészeti fejlesztés, udvarfejlesztés és eszközbeszerzés történt.
Projekt adatok:
Felhívás kódja és megnevezése: PM_OVODAFEJLESZTES_2017 Önkormányzati tulajdonú óvodai
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
Projekt kódja:

PM_ OVODAFEJLESZTES_2017/8

Projekt címe:

Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és eszközbeszerzése

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett neve:

Herceghalom Község Önkormányzata

Támogatás összege:

34,95 millió Ft

Megvalósítás tervezett ideje:

2018.07.01.-2019.06.28.

A beruházás keretében 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1/A, 267/1. helyrajzi számú ingatlanján az óvodai
ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából új magastető építése, kazáncsere és gépészeti
felújítás valamint játszóudvar fejlesztése történt. A kivitelező a NOVOTERM-96 Kft. volt.
A fejlesztés eredményeként bútorok, eszközök, játékok beszerzésével bővült az óvoda, amely hozzájárul a
gyermekek hatékony neveléséhez, sokrétű képzéséhez. Továbbá a játszóudvar fejlesztésével az udvari
eszközök, játékok megfelelnek az előírásoknak, illetve az udvari játékok ütéscsillapítása is megfelelővé vált.
A fejlesztés megvalósulásával egy költséghatékony, a gyermekek egészségét és személyi biztonságát
elősegítő szolgáltatást tud nyújtani az Óvoda. Az új eszközök és játékok beszerzése elősegíti a gyermekek
sokrétű fejlődését. Gépészetileg modern óvodaépület szolgálja ki az óvodai nevelésben résztvevő
dolgozókat és gyerekeket.
Elvárt eredmények:

-

a törvényi előírások, létszámkorlátoknak való megfelelés
egységre jutó relatív fenntartási költség csökkenése
kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának közvetett támogatása

Az Önkormányzat a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önerőt saját forrásként biztosította, összegét a költségvetésében elkülönítette.
A projektről további információt a www.herceghalom.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Pál Gábor, műszaki ügyintéző
Tel.: 06-23-530-560, e-mail: muszak@herceghalom.hu

