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A projekt célja:  
 
Dinamikusan fejlődő településünkön egy óvoda működik. Az első óvodát 1893-ban Jakabfi 
István földesúr építette, jót akarván cselekedni. Első óvónője, Szekerka Róza 40 évig dolgozott 
itt, egy dajkával. s 120 fős óvodás gyermekkel. Ez az épület több mint 100 év után 
életveszélyessé vált, s 2000-ben lebontásra került. A jelenlegi óvoda épületünk valamikor 
iskolának épült. 2004-ben a fenntartó önkormányzat pályázatot nyújtott be a Fejlesztés 
Operatív Program Irányító Hatósághoz. A sikeres pályázatnak köszönhetően 2006. szeptember 
4-én a több mint 110 millió forintból felújult az óvoda. Jelenleg három gyermekcsoportban 
biztosítja a dombegyházi, ill. vonzáskörzetében lévő települések gyermekei számára az óvodai 
felvételt.  
 
A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvodai játszóudvar felszereltségét, 
megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való 
megfelelést. Az energetikai felújítás, a korszerűtlen kazán cseréje segítené a gazdaságos 
működtetést. A kerítés cseréje elengedhetetlen, hiszen a hullámpalából készült kerítés az 
egészségre ártalmas.  
 
Célunk az egészséges óvodai környezet megteremtése, melyben egészséges gyerekek 
tevékenykednek. A szabadban végzett számtalan tevékenység fokozza a gyermek edzettségét, 
teherbíró képességét, segíti fizikai fejlődését. Váljon a gyermek természetes igényévé a 
rendszeresen és kellemes légkörben végzett mozgás. A tervezés során kizárólag a felhívásban 
szereplő támogatható tevékenységekkel terveztünk, a költséghatékonyság szem előtt tartása 
mellett. 
 
A korszerűsítés, az új eszközök beszerzése mind hozzájárulnának a nevelő-oktató munka 
színvonalának emeléséhez, a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A megújult 
környezetnek köszönhetően, a kor kihívásainak megfelelően: esztétikus, biztonságos 
környezetben tudnának megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek és természetesen 
nevelőtestületünk megelégedettségére.  
 
A projekt célja a pályázati felhívással összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 
javítása, és a szolgáltatások minőségi fejlesztése. A tervezett fejlesztés hozzájárul a 



 

kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, így 
a foglalkoztatás javításához, valamint az életminőség 
javításán keresztül a családok segítéséhez. A tervezés során 
kizárólag a felhívásban szereplő támogatható 
tevékenységekkel terveztünk, a költséghatékonyság szem 
előtt tartása mellett.  
 
A projekt eredményeképpen megújuló óvodai ellátás az esélyegyenlőség jegyében minden 
rászoruló gyermek számára hozzáférhető lesz, ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők, 
családok munkavállalásának támogatásához. A fejlesztés a szolgáltatások jobb 
hozzáférhetőségével hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, kiemelten a 
szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.  
 
Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2017.11.30.) 

 Az 1. mérföldkőben terveztük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen 
mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a kiviteli tervek, 
dokumentumok.  

 Elkészült a részletes tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet.  

 A megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanúsítvány, és a fajlagos 
költségkimutatás.  

 A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően 
részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.  

 A szerződéskötési feltételek teljesülését biztosító dokumentumok benyújtásra 
kerültek.  

 A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs 
csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban 
szereplő feltételnek való megfelelés igazolása. 

 A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően elérhető a projekt aloldala, kihelyezésre 
került a „C” típusú tábla. 

 
A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok 
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, melynek jelenleg hatályos elérési 
dátuma: 2018.06.30. 

Ajánlatkérő 2018.04.13-án küldte meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. 

Felkért gazdasági szereplők:  
http://www.dombegyhaz.hu/files/423/ajanlattetelre_felhivott_szereplok.pdf 
 
1. Bácska Mérnöki Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.)  
2. BQ Mérnöki Iroda Kft. (6722 Szeged, Bécsi körút 23. A. ép. fszt. 1)  
3. DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84.)  
4. Kerámiaház Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 11.)  
5. Reményi János egyéni vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Árendás utca 3.) 

Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018.05.02., 13:00 óra) összesen 3 db ajánlat benyújtására 
került sor a bontásról készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint. 

 

http://www.dombegyhaz.hu/files/423/ajanlattetelre_felhivott_szereplok.pdf
https://maps.google.com/?q=6400+Kiskunhalas,+Szil%C3%A1dy+%C3%81ron+u.+5-7&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6722+Szeged,+B%C3%A9csi+k%C3%B6r%C3%BAt+23.+A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1163+Budapest,+Czir%C3%A1ki+utca+26-32.+1.+em&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6800+H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely,+V%C3%B6r%C3%B6skereszt+utca+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6800+H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely,+%C3%81rend%C3%A1s+utca+3&entry=gmail&source=g


 

Ajánlatot adott:  

Bácska Mérnöki Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.)  
DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-
32. 1. em. 82,84.)  
Kerámiaház Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt 
utca 11.)  

Bontási jegyzőkönyv: http://www.dombegyhaz.hu/files/423/bontasi%20jkv_dhaz_ovoda.pdf 

https://maps.google.com/?q=6400+Kiskunhalas,+Szil%C3%A1dy+%C3%81ron+u.+5-7&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1163+Budapest,+Czir%C3%A1ki+utca+26-32.+1.+em&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1163+Budapest,+Czir%C3%A1ki+utca+26-32.+1.+em&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6800+H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely,+V%C3%B6r%C3%B6skereszt+utca+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6800+H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely,+V%C3%B6r%C3%B6skereszt+utca+11&entry=gmail&source=g
http://www.dombegyhaz.hu/files/423/bontasi%20jkv_dhaz_ovoda.pdf

