
 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 
Projekt alapadatok: 
 
Kedvezményezett neve     Alattyán Község Önkormányzata 
Projekt címe      Óvodafejlesztés Alattyán Településen 
Szerződött támogatás összege     25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint. 
Támogatás mértéke (%-ban)     100% 
Projekt tervezett befejezési dátuma    2018. év 10. hó 31. nap. 
Projekt azonosító száma     TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00017 
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
 
 
A projekt keretében Alattyán község óvoda épületének felújítása történik meg.  
A felújítás – korszerűsítés során az elavult víz – szennyvíz hálózatkorszerűsítése, a vizesblokkok 
felújítása az egyik fő feladat. Korszerűsíteni kell az Óvoda területének fűtési rendszerét is, a kazánt 
kondenzációs kazánra cserélik, a radiátorokat thermosztatikus szelepekkel látják el.  
 
Energiahatékonysági intézkedések keretében hőszigetelésre kerülnek a határoló falak és a 
padlásfödémek. Megoldandó feladat az épület projektarányos akadálymentesítése a felújítás során.  
A területspecifikus melléklet 1.2. pontja alapján a támogatási kérelem a minden megyén belüli jogosult 
számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul.  
 
A projektnek előrelátható klímakockázata nincs.  
A fejlesztéssel érintett 5142 Alattyán, Szent István út 12. szám alatt található ingatlan tulajdonosa 
Alattyán Község Önkormányzata.  
A Felhívás 3.1.1 pontjában részletezett önállóan támogatható tevékenységek közül 
Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül pedig felújítás tevékenység valósul meg.  
 
A 3.1.3 fejezetben szereplő Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
közül az akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása és energiahatékonysági intézkedések valósulnak 
meg.  
 
A kivitelezés tervezett összköltsége bruttó 22,5 millió Ft. A Felhívás 3.2.1. o) pontja alapján a támogatást 
igénylő nyilatkozik, hogy az épülettel kapcsolatos energiahatékonysági fejlesztések ezen TOP-1.4.1 
támogatási kérelemben kerülnek elszámolásra, és a megvalósítani kívánt épületenergetikai 
korszerűsítés(ek) vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP-3.2.1 
felhívásából támogatást, illetve ezen épületenergetikai korszerűsítés(eke)t és azok költségeit, számláit 
elkülöníthetően tartja nyilván. Ingatlankiváltásra és ingatlanvásárlásra a projekt keretében nem kerül 
sor, továbbá eszközbeszerzésre és járműbeszerzésre sem.  
 
Az épület bővítése és új építés sem képezi a projekt részét. Parkolóhelyek bővítésére sem kerül sor. A 
Felhívás 3.2. pontjában előírt feltételek mindegyike teljesül.  
A tervezés és a megvalósítás során a meghatározott környezetvédelmi és jogszabályi előírások 
betartásra kerülnek. Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételére is sor került. Megvalósul az 
épület projektarányos akadálymentesítése.  
 
Helyi esélyegyenlőségi program rendelkezésre áll. létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz 
a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.  
 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. Költség-haszon elemzés készítése nem releváns.  
A projektjavaslat a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz, és helyi 
szükségleteken alapul. A projekt keretében férőhelybővítésre és eszközbeszerzésre sem kerül sor. A 
csoportszobákra vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek.  
 
A megadott feladat ellátási helyen a gyermekek száma eléri a megadott férőhelyek számának minimum 
80,00%-át. 


