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Előzmények: A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” tárgyú felhívás alapján
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001 azonosító számon regisztrált
projekt javaslatot nyújtott be a békésszentandrási bölcsőde kapacitásbővülést eredményező komplex
fejlesztése tárgyban.
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője a 2010. március 01. napon kelt támogató
levelében legfeljebb 59.381.250,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, a támogatási szerződés
2010. június 2-án életbe lépett. Ezt követően a kivitelező kiválasztásra irányuló egyszerű közbeszerzési
eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeként a beruházás megvalósításának jogát a Szarvas-Városterv
Kft. (5540 Szarvas, Sirály u. 3.) nyerte el.
A pályázat megvalósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében a VÁTI Nonprofit Kft. vesz részt és
nyújt segítséget.
A fejlesztés leírás:
A Békésszentandrás, Szt. László u. 56. szám (1404 hrsz.) alatti bölcsőde épületének bővítése 80,57 m2
bruttó alapterülettel, valamint a meglévő épületben helyiség átalakítások, akadálymentesítés, az épület külső
részén homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászáró csere, az udvari részen a gyermekek szabadtéri
tevékenységét szolgáló, új fedett terasz (35,28 m2), továbbá kültéri járdaburkolat kialakítása (82,00 m2), az
utcafronti kerítés átépítése, illetve helyhez kötött udvari játékok (vár csúszdával, homokozó, rugós játékok),
bútorok (kerti pad, hulladék tároló) telepítése.
A bővítés során az új épületszárnyban kerül kialakításra egy új közlekedő II. (8,42 m2), elkülönítő (9,00
m2), mozgáskorlátozott WC (4,52 m2), előtér (2,06 m2), személyzeti WC (2,32 m2), személyzeti mosdófürdő (3,74 m2), személyzeti pihenő helyiség (7,11 m2), közlekedő III. (9,66 m2), iroda (12,15 m2),
edénymosó (3,22 m2).
A meglévő épületrész belső átalakításával új fürösztő-biliző (15,40 m2), mosókonyha (7,61 m2), új
foglalkoztató (48,30 m2), új tápszer konyha (3,92 m2) létesül.
A többi meglévő helyiség (foglalkoztató (41,16 m2), közlekedő II. (7,21 m2), gyermek kiadó (18,45 m2),
melegítő (tálaló) konyha (12,26 m2), fehér mosogató (7,13 m2)) teljes felújítása, korszerűsítése történik.
Az építési tevékenységek végzése során az épület teljes akadálymentesítése.

A beruházás során a teljes belső víz- és szennyvízhálózat, valamint a fűtési rendszer, illetve a villamos
hálózat átalakítása, korszerűsítése meg fog történni. A fűtési rendszer hatékonyságának növelése érdekében
1 db VIESSMANN Vitodens-100W-26 típusú kondenzációs fali kazán kerül felszerelésre, a fűtésrendszer
pedig 4 db VIESSMANN Vitosol 200-F-SH2A típusú napkollektorral kerül kiegészítése. A villanyszerelési
munkák részeként a meglévő hálózat átalakítása mellett megtörténik az akadálymentesítés által megkövetelt
riasztó rendszer kiépítése is.
A projektmegvalósítás során beszerzésre kerülnek a gyermekek fejlesztéséhez, megfelelő szintű neveléséhez
szükséges készségfejlesztő eszközök, játékok, bútorok és kiegészítő eszközök, illetve az ellátásához
szükséges konyhai berendezések, eszközök. A program nyilvánosságának folyamatos biztosítása érdekében
többek között tájékoztató és emléktábla kerül kihelyezésre, továbbá nyomtatott kiadvány és folyamatosan
frissülő internetes felület fog segíteni az információadást.
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I MÉRFÖLDKŐ a projekt megvalósításban
A Bölcsőde komplex fejlesztése kivitelezési munkái 2010. november hónapban megkezdődtek. A decemberi
hónapban az időjárás lehetővé tette az épületbővítés falazási, födémkialakítási munkáinak elvégzését,
párhuzamosan pedig elkezdődtek a korszerűsítést, belső átalakítást megelőző bontási munkák. Ezek során
derült ki, hogy az épület teherhordó falai alatt nincs vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés, ezért a
fejlesztés teljes értékűvé tétele érdekében elrendelte az önkormányzat a pótmunkát a kivitelezői
szerződésben biztosított tartalékkeret terhére.
2011. január hónapban tető került az új épületrész felé, megtörtént a régi tetőfedés felújítása, mely mellett
beépítésre került az épület új homlokzati nyílászáróinak többsége is. A bővítmény részben befejeződtek a
belső válaszfalazási munkák.
Az intenzív munkavégzés ellenére a pályázatban tervezett kivitelezési határidő (2011. február 28.) nem lesz
tartható, ezért kezdeményezni fogja az önkormányzat a projektzárási határidő 2011. május 31-re történő
módosítását a Közreműködő Szervezetnél.

II MÉRFÖLDKŐ a projekt megvalósításban

Február hónapban elkészült a játszóudvar felőli kültéri fedett terasz, a további munkák pedig belső térben
zajlottak. Ezek részeként megtörtént a bővítmény rész oldalfal és mennyezet vakolása, valamint a régi
épületrész korszerűsítésével járó falfelület javítások Március hónapban az időjárás lehetővé tette az épület
külső homlokzatának utólagos hőszigetelését, mellyel párhuzamosan jó ütemben haladtak a vakolt felületek
festés előkészítő munkái, valamint az aljzat és oldalfal burkolási munkák.
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III. MÉRFÖLDKŐ a projekt megvalósításban

Teljes mértékben elkészült a külső homlokzat felületképzése, a látható faszerkezetek fedő mázolása, a
bádogozási munka, valamint a mozgáskorlátozott feljáró lakatos munkája. Befejeződtek a hidegburkolási
munkák, és túlnyomó hányadban a helyiség festések is. Beépítésre kerültek a belső nyílászárók, illetve
megtörtént a fali csatlakozók, kapcsolók felszerelése is.
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IV. MÉRFÖLDKŐ a projekt megvalósításban
A kivitelezés befejező tevékenységei között megtörtént a játszóudvar kialakítása, új udvari játékok,
utcabútorok telepítésével, tereprendezéssel. A belső helyiségek padlóburkolata teljes körűen elkészült,
megtörtént a vizes helyiségek szanitereinek, a fűtési rendszer hőleadóinak elhelyezése. A kivitelezési munka
műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. május 18-án kezdődött el, az ott feltárt hiányosságok pótlását a
kivitelező május 27-ére vállalta.
A fejlesztés részeként meghatározott eszközök beszerzésére irányuló megrendelések leadásra kerültek. A
megújult épület megfelelő működtetéséhez szükséges különféle konyhai berendezési tárgyak, irodai és
egyéb bútorok, fejlesztő eszközök rendelkezésre fognak állni a projektzárásra.
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V. Zárórendezvény
A Bölcsőde bővítését, korszerűsítését eredményező program ünnepélyes zárórendezvénye 2011. május 31én, 15 00 órai kezdettel kerül megtartásra a fejlesztés helyszínén.
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A rendezvény meghívója:

V. Projektzáró rendezvény
A Bölcsőde bővítését, korszerűsítését eredményező program ünnepélyes záró rendezvényének megtartására
2011. május 31-én, 15 00 órai kezdettel került sor a fejlesztés helyszínén.
Az ünnepségen részt vettek a projekt megvalósításában közreműködött társaságok és a kistérségi
tagtelepülések képviselői, Samu Tamás Gergő a Békés Megyei Önkormányzat részéről, továbbá a
létesítmény dolgozói, valamint a célközösség is.
A rendezvény köszöntőjében Sinka Imre polgármester a megvalósult fejlesztés legfontosabb eredményeként
említette, hogy
• 20 férőhelyre nőt az intézményi épület befogadó kapacitása, mellyel több gyermek számára lesz elérhető a
mai kor igényeit mindenben kielégítő, kiválóan felszerelt, kulturált nevelő környezet.
• Az összességében jobb energetikai jellemzőkkel bíró, korszerű fűtési rendszerrel ellátott épület nem csak a
fenntartó kiadásait, de az üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentését is szolgálni fogja.
• A megnövekedett alapterület és dolgozói létszám miatt lehetővé válik a későbbiekben családi rendezvények
megtartása, illetve megteremtődött az időszakos gyermek felügyelet lehetősége is, mely nagyban segítheti a
szülők átmeneti terheinek átvállalását.

Az ünnepségen Hodálik Pál Szarvas Város alpolgármestere is örömét fejezte ki, egyben hangsúlyozta a
fejlesztés fontosságát, a település népességmegtartó szerepe miatt.
Yetik Takács Éva intézményvezető asszony beszédében történeti áttekintést adott a települési bölcsődei
ellátás kezdetétől a napjainkig átélt időszakról, egyben köszönetét fejezte ki az új „otthonuk”
megvalósításáért.
A program további részében ünnepélyes szalagátvágásra, valamint az emlékeztető tábla leleplezésére került
sor, majd a jelenlévők megtekintették az új létesítményt. A rendezvény részeként ünnepélyes állófogadásra
is sor került a helyi polgármesteri hivatalban, melyet követően Sinka Imre polgármester sajtótájékoztatót
tartott a megjelent médiák képviselőinek.
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