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Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
195.077.835,- Ft
150.000.000,- Ft
2017.06.01.
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Hosszas előkészítő munka eredményeképpen a 2018. augusztus 30-i munkaterület-átadással
megkezdődött a Játékvár Óvoda bővítése és felújítása.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a Szentgotthárdi
Játékvár Óvoda bővítésére és energetikai felújítására. A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból 150 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Szentgotthárdon 1892 óta működik óvoda. Az üzemi óvodák - 1982. Kaszagyár, 1991. Selyemgyár
és a tagóvodák (2005. Rábafüzes, 2010. Rábatótfalu) megszűnésével, a 2010. évi átszervezések
után a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Játékvár
Óvodájaként Szentgotthárd város közigazgatási területének egyetlen óvodája. A jelenlegi épület
1970-ben épült, majd 1980-ban bővült. Az azóta eltelt időben a vizesblokkokat újítatta fel az
Önkormányzat, illetve energetikai beruházások történtek, az épület egészét érintő jelentősebb
felújítás azonban nem történt. A pályázattal cél a hatályos rendeleteknek való megfelelés, a jövő
nemzedék nevelésének komfortosabbá tétele, a fenntartási költségek csökkentése energia
hatékony intézkedésekkel, ezáltal megfelelés a fenntartható fejlődés alapelveinek, valamint az
esélyegyenlőség jegyében projektarányos akadálymentesítés.
A projekt keretében az óvoda 69,09 m2-es tornaszobával, 16,26 m2-es szertárral (a
tornaeszközök biztonságos tárolásához) és 75,72 m2-es többfunkciós közösségi térrel bővül,
melyek - tekintettel a jelenlegi kialakításra és elrendezésre - új épületszárny hozzáépítésével
valósíthatók meg. A közösségi tér rendezvények, ünnepségek stb. megtartásához lesz
használható.

A meglévő épületszárnyak központi részén új akadálymentesített bejárat létesül, melyen
keresztül a bővítés is elérhetővé válik, egy meglévő helyiségből pedig akadálymentes
mellékhelyiség készül.
A felújítás során megvalósul a régi épületszárnyak utólagos homlokzati hőszigetelése (825,5 m2
falfelületen, 15 cm vastagságban), a nyílászárók cseréje (174 m2), így az energiafelhasználás és
az üvegházhatású gázok kibocsátása csökken, javul az energiahatékonyság. (Egy korábbi
önkormányzati pályázati projekt keretében napelemes rendszert már telepítettek az intézményre.)
A 2016-ban benyújtott pályázat előkészítése során a műszaki tartalom összeállítása körültekintő
tervezés, valamint széleskörű szakmai egyeztetést követően, a költséghatékony technológiák és
műszaki megoldások alkalmazásával került meghatározásra, az akkor érvényes piaci árak szerint:
151.300.000,- Ft összköltséggel, ebből 150.000.000,- Ft támogatással kalkulálva. A projekt 2017.
évben részesült pozitív elbírálásában. Az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedésekkel
számolva Önkormányzatunk a kiviteli tervdokumentáció végleges változatát ezt követően több
szakértővel is átnézette és úgy készítette el, hogy a lehetséges csökkentéseket, egyenértékű, de
olcsóbb műszaki kiváltásokat átvezette azokon. Az előkészítő tevékenységek, ezek között a
tervezési-engedélyezési folyamatok lezárulta után, a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt
közbeszerzési eljárás kapcsán a projekt összköltsége így is 195.077.835,- forintra nőtt, illetve a
megvalósítási időszak kényszerűen - az előzetesen tervezett leginkább nyári időszakkal
ellentétben – későbbre tolódott át.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a projekt megvalósítása érdekében tehát további bruttó
43,7 millió Ft-nyi saját hozzájárulásra kellett kötelezettséget vállalnia, amely költségnövekményre a
Kormánytól igényelhető forrás. Önkormányzatunk ezt a költségnövekmény igénylést benyújtotta a
Magyar Államkincstárhoz.
A kivitelezési vállalkozási szerződés aláírására 2018.08.15-én került sor. Kivitelező: TENDER
Építőipari és Szolgáltató Kft. A kivitelezés megvalósításának időszakát a pályázati projekt
lebonyolításának központi támogatási szerződésben meghatározott véghatáridejéhez volt
szükséges igazítani, így a kivitelezés befejezésének határideje: 2019.05.15.
A projektről bővebb információt www.szentgotthard.hu oldalon olvashatnak.
A projekt sajtótájékoztatójára 2018. szeptember 26-án, 13.00 órakor kerül sor a
Szentgotthárdi Játékvár Óvodánál, Kossuth L. u. 14.
További információ kérhető:
Huszár Gábor polgármester: polgarmester@szentgotthard.hu +36-94/553-019
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető: kisterseg@szentgotthard.hu +36-94/553021
Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintéző: palyazat2@szentgotthard.hu +36-94/553-073
Szentgotthárd, 2018. szeptember 19.
Szentgotthárd Város Önkormányzata

