Sajtóközlemény
Pilis Város óvodafelújítási projektje
Pilis Város Önkormányzat 2017.10.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam
finanszírozásával valósult meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Pilis Attila utca 8. szám
alatti Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagóvodája került felújításra.
A Támogatási Szerződés száma:
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A pozitív támogatói döntést 2018. április 05-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018.
június 19-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.
A projekt legfőbb célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások
minőségi fejlesztése, valamint egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek
megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása volt.
A projekt keretében a Gesztenyéskert Tagóvoda átalakítása és bővítése valósult meg. A
bővítés célja az óvodai gyermeklétszám növelése volt. A felújítási munkálatok keretében a
határoló szerkezetek hőszigetelése a külső nyílászárók cseréje, a régi padlóburkolat
bontása és új járólap elhelyezése valósult meg. A bővítési munkálatok során 2 db új
csoportszoba, gyermek mosdó, öltöző, tornaszoba, torna szertár, nevelői öltöző,
teakonyha, logopédiai szoba, gépészeti helység, intézményvezetői szoba, orvosi szoba elkülönítő és akadálymentes vendég mosdó került kialakításra, valamint épületgépészeti
és belső villamossági rendszer került kiépítésre. A meglévő épület hasznos alapterülete
kisebb átalakításokat követően 213,81 m2, melyet hozzáépítéssel 517,68 m2-re sikerült
bővíteni.
A költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve került kialakításra az épület,
melynek eredményeként a megvalósult fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos
költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez.
A projekt eredményeképp az óvodai ellátás a megújult környezetnek köszönhetően, a kor
kihívásainak megfelelően, esztétikus, biztonságos környezetben tud megvalósulni, mind a
szülők, mind a gyermekek és természetesen nevelőtestület megelégedettségére.
A kivitelezési munkálatokat az EcoSaving Kft. végezte. A munkálatok 2018.09.03-án
kezdődtek, a kivitelezés befejezésére a pótmunkák elvégzését követően a sikeres műszaki
átadás-átvételt követően került sor.
2019.09.21-én az óvoda projektzáró ünnepsége is megrendezésre került, melyet követően
lehetőség nyílt a lakosság számára az intézmény megtekintésére.

