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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDIK AZ ABONYI GYÖNGYSZEMEK ÓVODA APPONYI ÚTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK
FELÚJÍTÁSA
A Nemzetgazdasági Minisztérium 73,75 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Abony Város
Önkormányzatát az „Energetikai korszerűsítés, felújítás és eszközbeszerzés az Abonyi Gyöngyszemek
Óvodában” című projekt megvalósításához. A forrás igénybevételével megtörténik többek között az Apponyi
út 5. szám alatti tagintézmény épületszerkezeti, - gépészeti, - villamossági felújítása, energetikai fejlesztése
és akadálymentesítése, valamint a kötelező eszközbeszerzés. Az energiahatékonysági beruházásnak
köszönhetően jelentősen csökkennek az épület üzemeltetési költségei.
Abony Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017
azonosító számú felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium 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, 73,75 M Ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg az „Energetikai korszerűsítés, felújítás és eszközbeszerzés az Abonyi
Gyöngyszemek Óvodában” című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017/45 azonosító számú projekt
megvalósítására. A támogatás 95 %-os intenzitású.
Az önkormányzat által fenntartott, Apponyi út 5. szám alatti óvodaépület állapota mára jelentősen leromlott.
A korszerűtlen épületszerkezeti, - gépészeti, - villamossági, valamint a nem megfelelő energetikai
jellemzőkkel rendelkező épület magas üzemeltetési költségei jelentős terhet rónak a városra. A
tagintézmény üzemeltetéséhez szükséges eszközök elöregedtek, garanciális idejük lejárt, ezért
mindennapossá váltak a meghibásodások. Az óvoda felszereléseinek átlagéletkora 20 év. A játékok,
fejlesztő eszközök hiányosak, elhasználódtak.
A közel 74 millió Ft-os hazai költségvetési támogatás igénybevételével megvalósul az Abonyi
Gyöngyszemek Óvoda Apponyi út 5. szám alatti tagintézményének épületszerkezeti, - gépészeti, villamossági felújítása, energetikai fejlesztése és akadálymentesítése. A támogatás segítségével kötelező
eszközök, bútorok beszerzésére, valamint kerékpár- és babakocsi tároló építésére is sor kerül. Az intézmény
előtt parkolóhelyeket alakítanak ki.
Az energetikai felújítás hatására az épület üzemeltetése jelentős megtakarítást eredményez az
önkormányzat számára. A beruházásnak köszönhetően a modern épületben, a mai követelményeknek
megfelelő eszközök igénybevételével, javulnak az óvodai nevelést igénybevevő gyermekek ellátási feltételei.
Az energia-hatékonyság növelését eredményező fejlesztés illeszkedik Abony Város Önkormányzata 20142019. évi gazdasági programjához.
A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő, az abonyi
székhelyű Generál-Kontakt Bt. végzi. A munkaterület átadás-átvétel 2018. október 18-án megtörtént.
A projekt fizikai megvalósításának kezdete: 2018. október 12.
A projekt várható befejezése: 2019. május 20.
A projektről bővebb információt a www.abony.hu oldalon olvashatnak.

