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Hamarosan kiírják Itt tart most a böla panelpályázatot
csődefelújítási projekt

Fotó: Molnár Gyula/archív

Várhatóan a március 11-i testületi ülésen tárgyalják a tégla- és panel- (hagyományos és iparosított
technológiával épült) lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energiamegtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló
pályázatot, tudtuk meg Szabó Péter polgármestertől. A testületi
előterjesztés szerint a pályázatokat 2020. május 7-én 8 és 16 óra
között lehet majd benyújtani hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, illetve megújuló energia használatára. Az
önkormányzat által jóváhagyott
keretösszeg összesen bruttó 75
millió forint. Lakásonként, ingatlanonként – attól függően, hogy
az adott pályázat egy vagy több
célt kíván megvalósítani – legfeljebb 500-700 ezer forintra lehet
számítani. A pályázati támogatás
utófinanszírozású, így szükséges
a támogatási szerződés megkö-

tését követően a támogatás műszaki tartalmának megvalósítása.
A pályázat feltétele, hogy a tulajdonos az adott ingatlant életvitelszerűen használja, és ezt igazolni
tudja. A beadott pályázatok kiértékelése és elbírálása a beadás határidejét követő hónapokban történik meg. Pakson 2006 óta biztosít az önkormányzat lehetőséget
energetikai korszerűsítés támogatására, azóta több mint 1700 nyertes pályázat volt. A tavalyi évben
157 hagyományos és 13 panelos pályázat érkezett be, előbbiből
142, utóbbiból pedig 13 pályázatot fogadtak be. A kiírásban szereplő célok közül az elmúlt évben
a legnépszerűbb a fűtéskorszerűsítés volt. Szabó Péter polgármester arról is tájékoztatott, hogy
amennyiben a pályázók által igényelt összeg magasabb lesz, mint
a költségvetésben jelenleg szereplő forrás, akkor megemelik a keretösszeget.
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Korábban már hírt adtunk arról, hogy felújítja az önkormányzat a volt Kápolna utcai bölcsőde épületét, és visszaadják eredeti funkcióját, amit a születésszám
növekedése és az atomerőmű bővítése miatt várható lakosságszám-emelkedés indokol. Jelenleg a projekt előkészítő szakasza
zajlik. 2019 decemberében az eljárás megindításához szükséges
közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre állt, de a hatályos jogszabályok értelmében a közbeszerzés megindításához előzetes minőségbiztosítás szükséges,
melyet a közreműködő szervezet,
majd azt követően a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály vizsgál. Az
eljárás megindításához szükséges
tanúsítvány még nem áll rendelkezésre, tájékoztatott Szabó Péter polgármester. Az épület sajátos szerkezetű, három pavilonból
áll, az ezeket egybefogó középső,
központi részben találhatók a kiszolgáló, kiegészítő helyiségek. A
rekonstrukció során pavilononként két-két csoportszobát alakítanak ki, amelyek kapcsolódása a terasszal megfelelő, viszont
a belső térkapcsolatok funkcionálisan, illetve szerkezetileg nem.
Úgy alakítják a teret, hogy közvetlen kapcsolat legyen az átadó és a
csoportszobák között, és egyszerűsítik az előtérhez kapcsolódó
vizesblokkok alaprajzi elrendezé-

sét. Az előtér alapterülete kisebb
lesz, az átadóé megmarad, a mosdó és WC pedig nagyobb lesz. A
vonatkozó előírásoknak megfelelően mindegyik pavilonhoz
kell külön homokozó, amelyeket
árnyékolótetővel kell védeni. Az
udvarteret is fel kell újítani, így a
pavilonokhoz kapcsolódó játszóterületeket, illetve a zöldfelületeket talajjavítással, füvesítéssel, a
sövények cseréjével, pótlásával.
A polgármesteri hivatal pályázati
osztályának tájékoztatása szerint a
projekt teljes költsége 923.916.900
forint, melynek jelentős része az
épület teljes körű felújításának
tervezett költsége, emellett jelentős forrás jut a bölcsődei szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések és berendezések beszerzésére. A teljes projekt
költsége ezek mellett tartalmazza többek között a műszaki ellenőri tevékenységet, az előzetes tervek elkészítését, valamint a parkolók kialakításához szükséges
terület megvásárlásának és kialakításának költségét is. Tizennégy
parkolót építenek és megvalósul
a projektarányos akadálymentesítés. A projekt megvalósításával 80 új bölcsődei férőhely létesül. A projekt a Széchenyi 2020
programban százszázalékban támogatott, a kivitelezés befejezésének tervezett határideje 2021. február 28.
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Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben
1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)
További információ: +36 70/458-9809
E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com

