
PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Óvodai infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében 
című NYDOP projektről

Az előkészítés és pályáztatás  stádiumából kilépve már a konkrét megvalósítás szakaszába lép 
Körmend  Város  Önkormányzata  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Új  Magyarország 
Fejlesztési  Terv  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  Közoktatási  infrastruktúra  és 
szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-5.3.1./2./2F-2f-2009-0008) c. felhívására beadott program 
kereten belül megvalósuló Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
épületének  felújítása.
 
A  beruházó, Körmend  Város  Önkormányzata lefolytatta  a  közbeszerzési  eljárást, 
amelynek  nyertese  a  székesfehérvári  székhelyű,  komoly  szakmai  tapasztalatokkal  és 
gyakorlattal rendelkező Fehér-Ép Kft. 

A tervezési vonalon két cég vehet részt a munkálatokban, Veszprémből a Multiform Kft, és 
Zalaegerszegről a Plan Design Építész Stúdió Kft.
Műszaki ellenőrzést Az ENFI Kft végzi.
Május 28-án megvalósult a munkaterület bejárása és átadása a kivitelezőnek. A tanév végéig 
(június vége) csak előkészítési munkálatok folynak, hogy a gyerekek óvodai létét minél kisebb 
mértékben zavarja. A kivitelezés 2010. augusztus 31-én zárult le. 

A projekten belül megvalósul a külső hőszigetelés, aminek keretében a zárófödém (lapostető), 
a homlokzatok hőszigetelése, a  homlokzati nyílászárók cseréje.  A felújítás  magastető építés 
keretében valósul meg. 



Akadálymentesítés körében kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott wc, amelyben és annak 
környezetében,  illetve  a  csoportszobákig,  valamint  a  tornaszobáig  elvezetve  az 
infokommunikációs  akadálymentesítés  is  megvalósításra  kerül  továbbá  az  emeleti 
foglalkoztatók lesznek még infokommunikációs akadálymentesítésnek megfelelően elérhetők. 
Épületen kívüli elemeként valósul meg a mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítása, amely egy 
beállásos és 3,5x5,5 m befoglaló méretű és táblával megjelölt lesz. 
A  főbejárati  ajtó  kétszárnyú, hőhídmegszakításos  lesz,  amely  szintén  az  akadálymentes 
bejutást segíti.
Az  épületben  a  falon  korlátok, útbaigazító  táblák  lesznek  elhelyezve  a  szélfogónál  és  a 
mozgáskorlátozott  wc-nél. A  táblák  egyszerű  piktogramokat  és  Braille  írást  tartalmaznak, 
amely a látássérültek eligazodását segíti a méhsejt alakú épületen belül.

A  projekt  által  beszerzésre  kerülnek a  gyerekek  kulcskompetenciáját,  memóriáját, 
gondolkodását, motoros koordinációját fejlesztő valamint egyéb terápiás és zenei eszközök, 
játékok,  melyek  az  SNI-s  gyermekek  nevelésében  is  segítséget  nyújtanak.   Az 
eszközbeszerzésre várhatóan 2010. végén- 2011. elején kerül sor.

Projekt költségvetése:
Építés bruttó 116.654 e Ft
Eszközbeszertzés bruttó 14.500 e Ft
Tervezés, bonyolítás bruttó 11.714 e Ft
Mindösszesen bruttó 142.868 e Ft



FONTOS INFORMÁCIÓK:  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve:és elérhetősége: Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30.-32.

Hiperhivatkozások: http://www.nfu.hu/
http://www.vati.hu/
http://www.kormend.hu/
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