Korszerű gondozói Bölcsődék infrastrukturális
ház kialakítása
fejlesztése Egerben
A „Korszerű Gondozói Ház kialakítása” című,
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 azonosítási számú projekt megvalósítása 2015 júliusától
kezdődött meg, melyre vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyert Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata. A támogatás összege:
179 948 373 Ft. A beruházás az Új Széchenyi
Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.
A beruházással Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja a település és ellátási körzetében életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan
emberek munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás növelése. Az Eger, Tárkányi u. 25. alatt található,
1465 m2 alapterületű intézmény teljes korszerűsítése és komplex akadálymentesítése valósul
meg az alábbi tartalommal: éjjeli menedékhely
kialakítása; átmeneti szállás kialakítása; ápológondozó otthon kiépítése; melegítőkonyha és
étkező; orvosi rendelő kiépítése.
Az ingatlan 7402 m2-es telkén rendezett új udvar, akadálymentes parkoló létesül. A beruházás
része az épület utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és tetőfelújítás.
A komplex akadálymentesítés révén, rámpák,
belső akadálymentes közlekedési útvonalak,
lift, akadálymentes mosdók és WC helyiségek,
valamint infokummunikációs akadálymenetesítés épül ki. A beruházás része eszközbeszerzés (bútorozás, konyhai és használati eszközök,
szakmai eszközök beszerzése) is. A kivitelezési
munkák időarányosan megfelelő ütemben zajlanak, a ház kialakításának tervezett befejezése
2015. október 31. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Megújult a Cecey Éva Bölcsőde is
Befejeződtek a felújítási munkálatok a Cecey Éva Bölcsődében. A beruházást
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 azonosítószámon, a „Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben” elnevezésű projekt részeként valósította meg, összesen bruttó 348 595 566 Ft összegű támogatással.
A komplex, három bölcsődei intézmény felújítását magába foglaló projekt
részeként az év elején vették birtokba a
gyermekek a megújult Montessori Bölcsődét, a Semmelweis Ignác Bölcsődét
pedig tavasszal újították fel. A harmadik
érintett intézmény, a Cecey Éva Bölcsőde felújítása révén korszerű, energiatakarékos és családbarát intézmény jött
létre, 52 megújult férőhellyel. A kivitelezési munkálatok 2015. júniusában
kezdődtek meg, a munkaterületet 2015.
június 9-én kapta meg a vállalkozó. Az
intézmény 1968-as megépítése óta csupán kisebb átalakítások voltak, most a
szükséges korszerűsítést, felújítást végezték el a projektben rendelkezésre álló
forrásból, melyet Eger Önkormányzata
40 millió forint többlet önerővel egészített ki.
A hőszigetelt, teljesen akadálymentesített épületben megújult az udvar és kültéri játszóeszközökkel bővült a játszótér.
Az épületben a mozgáskorlátozottak számára kialakított közlekedők, ajtók, WCmosdó, megfelelő magasságú villanykapcsolók, rámpák, akadálymentes küszöb,
speciális padlóburkolatok és jelzőrendszerek, falfestés és táblás jelzőrendszer is
segíti a tájékozódást. Korszerű beléptető-rendszert telepítettek a bejárat-okhoz,

míg a főzőkonyhát modern légtechnikai
rendszer szolgálja ki. Innovatív megoldásként a bölcsődei csoportszobákban
sófalakat alakítottak ki, így lehetőség
nyílik a sóterápia kedvező hatásainak
alkalmazására. Ennek előnye, hogy a sórögöknek köszönhetően folyamatosan
tiszta, szinte csíramentes mikroklíma
alakul ki. A fejlesztéssel teljesen akadálymentes környezet jött létre, amely nem
csupán a babakocsival közle-kedők és az
idősek, hanem a fogyatékkal élők számára is kedvező, a létesítmények használata
során ki-számítható, értelmezhető és érzékelhető hozzáférést biztosít.
Az elnyert uniós forrást a Montessori Bölcsőde fejlesztésénél Eger Önkormányzata csaknem 28 millió, a Semmelweis Ignác Bölcsődében végzett
beruházásnál több mint 16 millió forinttal egészítette ki. A beruhá-zások eredményeként Egerben javultak a bölcsődék ellátási, minőségi feltételei és nőtt az
elérhető intézményi férőhelyek száma is:
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Montessori Bölcsődéje 78 férőhel�lyel, a Semmelweis Bölcsőde 82, míg a
Cecey Bölcsőde 52 férőhellyel újult meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Eger, ipari park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármentesítésE
Hamarosan befejeződik a 2013 szeptemberében megkezdett, „Eger, Ipari
Park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármentesítése” című projekt
megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében 100%-os támogatásban részesült. A támogatás ös�szege: 932 548 982 Ft. A projekt eredményeként a terület
környezeti állapota megfelel majd a hazai és uniós
környezetvédelmi jogszabályokban előírt
követelményeknek. A kármentesítés
elvégzésével Eger MJV Önkormányzata további beruházásokra és új munkahelyek teremtésére tesz alkalmassá
egy, az egri Ipari Parkban
található területet.
Kohéziós Alap
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