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Pályázati forrás az épület felújításához
Közel egymilliárd forint pályázati forrás érkezik a terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP) a Kápolna
utcai bölcsődeépület felújítására. Az erről szóló támogatási szerződést Szabó Péter, Paks polgármestere és Fehér János, a
Magyar Államkincstár Tolna megyei igazgatóságának igazgatója a napokban írták
alá.
A demográfiai változások miatt 2007 decemberében döntött úgy a város akkori képviselő-testülete, hogy bezárja a Kápolna utcai bölcsődét, az intézmény 2018. szeptember elsejével szűnt meg. Az épületben azóta
működött gyermekjátszóház, étkezde, irodák, és egy részét irattárnak használta az
önkormányzat. A születésszám növekedése és az atomerőmű bővítése miatt várható
lakosságszám-emelkedés miatt döntött úgy
a város, hogy visszaállítják az épület eredeti funkcióját, és felújítást követően újranyitják a bölcsődét. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a terület- és településfejlesztési operatív programban érkezik forrás a
rekonstrukcióra, az erről szóló támogatási
szerződést Szabó Péter polgármester és Fehér János, a Magyar Államkincstár Tolna
megyei igazgatóságának igazgatója írták alá.
– A bölcsődeépület teljes körű rekonstrukciója és a működtetéshez szükséges teljes
felszerelés, berendezés beszerzése valósulhat meg az elnyert közel 924 millió forint támogatásból, a szakmai előírások figyelem-
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bevételével. A sajátos szerkezetű épületben
3 pavilon van, melyekben 2-2 csoportszobát alakítunk ki, ez minimum 72 férőhely,
a megengedett maximális létszám 84 fő lehet. Megújulnak a játszóudvarok, kerékpártárolók létesülnek, és 14 új parkoló – tájékoztatott Szabó Péter. Paks polgármestere azt is elmondta, hogy a projektköltségből
717 millió forint a felújítás költsége, 22 millió forint fordítható a parkolók kialakítására, 70 millió forint a teljes belső berende-

zés, felszerelés, a beltéri és kültéri játszóeszközök és játékok beszerzésére, és 115 millió
forint az egyéb kötelező elemekre. – Amellett, hogy közel duplájára emeljük a bölcsődei férőhelyek számát, új munkahelyeket is
teremtünk a beruházással – tette hozzá.
Az önkormányzat hamarosan elindítja a
közbeszerzési eljárást. Miután ez lezárul –
várhatóan tavasszal –, aláírják a kivitelezésről szóló szerződést, és indulhat a rekonstrukció.
-dsz-

Elkészült a felújítás a Gesztenyés utcában
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A parkolók bontásával, idén
május végén kezdték el a Gesztenyés utcai útrekonstrukciós
beruházást. A Gesztenyés utca,
valamint a Kandó Kálmán utca
Kishegyi út és Kurcsatov utcák
közötti szakaszát érintő projektben kerékpárutat, új parkolókat, térköves járdát építettek, vízvezetékeket cseréltek, az út új aszfaltburkolatot
kapott, valamint az Ifjúság úti
csomópontban gyalogátkelőhelyet létesítettek. A műszaki átadás-átvételi folyamatot
a közelmúltban kezdték meg.
A rekonstrukciós munkálatok
kivitelezője az Amalfi Hungária Kft. volt, a beruházás össz-

költsége közel nettó háromszáz millió forint, amelyet az
önkormányzat saját forrásból
biztosított.
Leber Ferenc alpolgármester a
helyszínen azt mondta, hogy a
Gesztenyés utca a város közlekedési hálózatának egyik gerince, ezért fontos volt úgy
megvalósítani a rekonstrukciót, hogy a Pollack Mihály utcától a Kölesdi út felé zavartalan lehessen a forgalom. Arról
is beszámolt, hogy a mostani
helyszíntől nem messze lévő
Vácika utca felújítása is hamarosan megkezdődik, ami nagyon komoly beruházás.
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