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BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDÖTT BERETTYÓÚJFALUBAN A VASS JENŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁROM
TAGÓVODÁJÁNAK FEJLESZTÉSE, MELYNEK KERETÉN BELÜL KÉT INTÉZMÉNY ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE VALÓSUL MEG, ILLETVE EGY TELJESEN ÚJ ÓVODA IS ÉPÜL A SZÉCHENYI
2020 PROGRAM TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, mint a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde fenntartója pályázatot
nyújtott be az intézmény Radnóti Óvodája, a Széchenyi Óvodája, illetve az Eszterlánc Óvodája
ingatlanokon történő fejlesztésre. A projekt átfogó célja, hogy beruházással végrehajtott fejlesztések
révén javuljon az óvodákba járó gyermekek szüleinek a munkaerő-piaci helyzete, az oda való
belépése, illetve ott létének stabilitása azáltal, hogy gyermekeiket munkaidőben biztonságos,
fejlesztő helyszínen bízhatják a nevelők gondjaira.
Fontos célkitűzés volt még hogy javuljon az intézmény összes érintett tagóvodájában az energetikai
besorolás, növekedjen a gyermekek biztonsága és magas minőségi színvonalon történjen a gyermekek
ellátása. A 300 millió forint európai uniós támogatás segítségével a fejlesztés a három tagintézményt érint. A
Radnóti Óvoda régi vályog falazatú épülete lebontásra kerül és egy új, korszerű, gazdaságosan fenntartható,
minden szükséges óvodai helyiséget magába foglaló 3 csoportos óvoda fog épülni a helyére. Az épületben
kialakításra kerül három foglalkoztató, egy tornaszoba, valamint az ezekhez szükséges kiszolgáló
helyiségek (öltöző, mosdó) melegítő konyha, mosókonyha és irodai- nevelői helyiségek, öltözők. A tervezett
épület, földszint és tetőtér kialakítású, bruttó alapterülete 606,71 m2, 3116 négyzetméteres telken. A projekt
részeként 12 db parkoló (1 db akadálymentes) is kialakításra kerül.
A projekt másik helyszíne a Széchenyi Óvoda. Itt az épület teljes homlokzati felújítását- hőszigetelését,
valamint a fűtési rendszert ellátó kazánok cseréjét kívánja megvalósítani az önkormányzat.
Az Eszterlánc Óvodában a fejlesztés eredményeként megtörténik a homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók
cseréje és a födém hőszigetelése. A projekt részeként egy3 kW teljesítményű hálózatra visszatápláló
napelemes rendszer kerül kiépítésre. A homlokzati nyílászárók cseréje során a belső kávák javításra
kerülnek. Az épület belső falfelületein teljes körű festési munkák kerülnek elvégzésre.
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