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Â Â AndornaktÃ¡lya KÃ¶zsÃ©gi Ã–nkormÃ¡nyzat sajtÃ³kÃ¶zlemÃ©nye
2014 / januÃ¡r / 14.

A Nemzeti FejlesztÃ©si ÃœgynÃ¶ksÃ©g, mint TÃ¡mogatÃ³, az Ãšj SzÃ©chenyi Terv Ã‰szak-MagyarorszÃ¡gi OperatÃ-v Progra
keretÃ©n belÃ¼l Ã‰MOP-4.3.1/A-11 NevelÃ©si intÃ©zmÃ©nyek fejlesztÃ©se tÃ¡rgyÃº felhÃ-vÃ¡st tett kÃ¶zzÃ©, melyre Andor
KÃ¶zsÃ©gi Ã–nkormÃ¡nyzat Ã‰MOP-4.3.1/A-11-2012-0016 azonosÃ-tÃ³ szÃ¡mon regisztrÃ¡lt. A pÃ¡lyÃ¡zatot a TÃ¡mogatÃ³Â
08. 27-Ã©n kelt tÃ¡mogatÃ³ levÃ©l szerint 119 995 087 Ft vissza nem tÃ©rÃ-tendÅ‘ tÃ¡mogatÃ¡sban rÃ©szesÃ-tette, melyet az
EurÃ³pai UniÃ³ Ã©s a Magyar Ã•llam biztosÃ-t.

Az Ã³voda eddig 2 csoportszobÃ¡s, 50 fÃ©rÅ‘helyes intÃ©zmÃ©nykÃ©nt funkcionÃ¡lt. Ezen kÃ-vÃ¼l egy fejlesztÅ‘ szoba, Ã©s e
tornaszoba Ã¡llt rendelkezÃ©sre az Ã³vodÃ¡sok rÃ©szÃ©re. Az Ã©pÃ¼letben volt mÃ©g egy elkÃ¼lÃ¶nÃ-thetÅ‘ helyisÃ©g, de
kÃ¶vetelmÃ©nyeknek megfelelÅ‘ orvosi szobÃ¡nak ez nem volt alkalmas.
A beruhÃ¡zÃ¡s sorÃ¡n 3 csoportszoba Ã©pÃ¼l meg, melynek rÃ©vÃ©n az Ã³vodÃ¡s fÃ©rÅ‘helyek szÃ¡ma 75-re nÅ‘. A tornaszo
alapterÃ¼lete az Ã¡talakÃ-tÃ¡s utÃ¡n jelentÅ‘sen nÃ¶vekszik. A fejlesztÅ‘ (logopÃ©diai) szoba Ã¡thelyezÃ©sre kerÃ¼l,
alapterÃ¼lete is nagyobb lesz. SzintÃ©n Ã¡thelyezÃ©sre kerÃ¼l az elkÃ¼lÃ¶nÃ-thetÅ‘ helyisÃ©g, mely a jÃ¶vÅ‘ben az orvosi s
funkciÃ³t is be tudja majd tÃ¶lteni. A fejlesztÃ©s kÃ¶vetkeztÃ©ben megvalÃ³sul az Ã©pÃ¼let energiatakarÃ©kossÃ¡ valamint
akadÃ¡lymentessÃ© tÃ©tele, a konyha Ã©s a kiszolgÃ¡lÃ³ egysÃ©gek modernizÃ¡ciÃ³ja, mÅ±szaki szÃ-nvonalÃ¡nak emelÃ©se
Ã¡llapotÃ¡nak javÃ-tÃ¡sa.
A kÃ¶zmÅ±vesÃ-tett ingatlan a Kossuth Lajos u. 4. szÃ¡m alatt talÃ¡lhatÃ³, kÃ¶zvetlen jÃ¡rda-Ã©s Ãºtkapcsolata van. Az Ã³voda
a telepÃ¼lÃ©s kÃ¶zponti rÃ©szÃ©n helyezkedik el, kÃ¶nnyen megkÃ¶zelÃ-thetÅ‘, de mÃ©gis csendes kÃ¶rnyezetben fekszik.
Ã©pÃ¼let szomszÃ©dsÃ¡gÃ¡ban van az Ã‰MOP-3.1.3-11 pÃ¡lyÃ¡zat keretÃ©ben felÃºjÃ-tott MÅ±velÅ‘dÃ©si HÃ¡z, ahol az Ã³v
nagyobb rendezvÃ©nyeit is megtarthatja.
A kÃ¶zbeszerzÃ©si eljÃ¡rÃ¡s sorÃ¡n a kivitelezÅ‘ kivÃ¡lasztÃ¡sa megtÃ¶rtÃ©nt, a munkÃ¡latok 2013 oktÃ³berÃ©ben elkezdÅ‘dte
Ã©pÃ¼let vÃ¡rhatÃ³an 2014. mÃ¡jus 31-ig Ã¡tadÃ¡sra kerÃ¼l. A projekt vÃ©gsÅ‘ megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡nak hatÃ¡rideje 2014. oktÃ³
30.
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