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ÚJ ÓVODÁK ÉPÜLNEK
ÉS KORSZERŰSÍTIK AZ INTÉZMÉNYI KONYHÁKAT IS

A KERTÉSZ UTCAI ÓVODA ÉPÍTÉSE

Elszámolható költség és a támogatás összege:
391 millió 500 ezer forint

A projekt tervezett fizikai befejezése:
2018. július 31.

A Kertész utca 100. szám alatt egy új, négy csoportnak ott-
hont adó, száz gyermek fogadására alkalmas intézményt 
hoznak létre, irodával, szociális helyiségekkel és udvarral. A 
program fő célja az, hogy a 3–6 éves gyermekek óvodai elhe-
lyezésének biztosításával támogassa a kisgyermekes szülők 
munkavállalását, segítse a családok mindennapjait.

A teljes körűen akadálymentes épületben alakítják ki a 
belvárosi óvodák székhelyét, így az óvodavezetés a jelen-
legi Szivárvány Óvodából ide költözik, az ehhez szükséges 
helyiségekkel és funkciókkal. Mindemellett az újonnan épü-
lő óvodában az óvodai étkeztetést ellátó klimatizált melegí-

Habis László polgármester eddig öt támogatási szerződést írt alá, melyek a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseihez kapcsolódnak. Most újabb három 

szerződést szignált, melynek értelmében két új óvodát épít Eger, valamint jelentős 
eszközbeszerzéssel segíti a már meglévő gyermekintézményekben működő konyhákat. 

A TOP-forrásból tervezett beruházások és beszerzések összértéke 665 millió forint.

tőkonyhát is kialakítanak. Az új Kertész úti óvoda működé-
séhez szükséges eszközbeszerzés nem csupán a vonatkozó 
miniszteri rendeletben előírt kötelező, azaz minimális tar-
talmat jelenti, hanem azon felül a gyermekek nevelésére 
irányuló feladatokkal összefüggő informatikai eszközöket 
is vásárolnak. 

Az új épület hőellátását energiatakarékos, földgázüze-
mű fűtési rendszerrel oldják meg, megvizsgálva a rendszer 
megújulóenergia-felhasználásával történő kiegészítését is. 
A tervekben a melegvíz ellátására gázüzemű kazán szere-
pel, napkollektoros kiegészítéssel. Az állandó jelleggel hasz-
nált helyiségeket és a melegítőkonyhát klímával látják el, s a 
konyhában hővisszanyerő rendszerű szellőzőt építenek ki. A 
zárt, kertészetileg rendezett játszóudvar itt is sportolásra al-
kalmas, rekortán felülettel várja majd a gyerekeket. Az épület 
fő megközelítése, bejárata a Kertész út felől történik, a szük-
séges parkolóhelyeket közterületen alakítják ki. Lehetőség 
lesz ugyanakkor „hátsó megközelítésre” is, a Tittel Pál utca 
felől, ahol szintén lesznek parkolók.

A Kertész utcában épül meg az egyik óvoda fotó: bilku krisztián
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A POZSONYI UTCAI ÓVODA ÉPÍTÉSE

Elszámolható költség és a támogatás összege:
391 millió 500 ezer forint

A projekt tervezett fizikai befejezése:
2018. július 31.

A program konkrét célkitűzése az, hogy a Pozsonyi utca és az 
Ifjúság utca sarkán található területen egy új, teljes körűen 
akadálymentes óvoda épüljön. A beruházással egy korsze-
rű, négy csoportszobával rendelkező és száz egri gyermeket 
befogadó épület jön majd létre. A csoportszobák mellett az 
épületben iroda, szociális helyiségek és udvar kialakítása is 
szerepel a tervben. 

A Pozsonyi utcai új óvodaépület a Köztársaság téri Ney 
Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodáját váltja majd ki, illetve 
az óvodai körzet székhelye, s így az óvodai vezetés is ide 
kerül át a jelenlegi Ney Ferenc Óvodából. Az intézménybe 
az óvodai étkeztetést ellátó melegítőkonyhát is terveznek, 
az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

Az épület fűtését kondenzációs gázkazán biztosítja, a 
tetőre a létesítmény melegvíz ellátásáért felelős napkol-
lektorokat telepítenek. Téli időszakban „előnykapcsolással” 
történik a használati melegvíz-termelés a kazánnal, nyári 
időszakban, főként a kevésbé napos időszakokban elektro-
mos fűtőbetét-rásegítéssel történik majd a melegvíz előál-
lítása. Az irodahelyiségek és a melegítőkonyha klimatizált 
lesz.

Az udvaron játszóeszközök, árnyékolóval védett homoko-
zó, pihenő padok és asztalok kapnak helyet. A játszóeszkö-
zök környezetében gumiburkolatú felületeket alakítanak ki, 
valamint az óvoda sportolásra alkalmas, rekortán burkolatú 
területtel is rendelkezik majd. A játszóudvart füvesítéssel, fák 
és más növények telepítésével teszik otthonossá, továbbá a 
teljes területet biztonságos kerítés zárja majd le.

CSALÁDBARÁT ÓVODAI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE EGERBEN

Elszámolható költség és a támogatás összege:
5 millió forint

Tervezett fizikai befejezés:
2017. január 31.

A projekt konkrét célkitűzése három egri gyermekintéz-
mény, a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája; Benedek 
Elek Óvoda OVI-VÁR Tagóvodája és a Ney Ferenc Óvoda 
Gyermekkert Tagóvodájának konyhai eszközfejlesztése, az 
alábbiak szerint:
–  Eszterlánc Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst, 6 tál-

cás kombi sütő és hőszigetelt ételszállító láda beszerzése
–  OVI-VÁR Tagóvoda: 300 liter kapacitású gázüzemű főzőüst 

beszerzése
–  Gyermekkert Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst és 

hőszigetelt ételszállító láda beszerzése

Szeptember 28-án, szerdán 16.00 órától Császár Zoltán, az 1. 
számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán 
(Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.
Szeptember 5-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as vá-
lasztókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének 
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi 
Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője  
(Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett he-
lyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, 
E-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu
Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője  
(Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen 
egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 30/488-7471, e-mail: 
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz- 
KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől 
csütörtökig, naponta 13.00–19.00 óra között személyesen 
elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más idő-
pont egyeztetése telefonon a 30/995-2290-es számon, vagy  
e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.
Szeptember 30-án, pénteken 16.00 órától Martonné Adler Ildikó 

alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9-es vk. képviselője tart foga-
dóórát a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).
Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője  
(Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett idő-
pontban és helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail: 
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.
Szeptember 7-én, szerdán 16.00 órától Gál Judit, a 11-es vk. 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bi-
zottság tagja tart fogadóórát május 31-én, kedden 16.00 órától 
a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).
Szeptember 19-én, hétfőn 17.00 órától Rázsi Botond alpolgár-
mester, az egri 12. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP) 
tart fogadóórát a Pásztorvölgyi iskolában, előzetes bejelentke-
zés alapján (36/523-708).
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), a 
Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, tele-
fonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, te-
lefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart 
fogadóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociá-
lis és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00 
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Te-
lefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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