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KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:JÁSZSZENTANDRÁS
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Jászszentandrás Községi Önkormányzat a

(1144 hrsz.) alatti épület átalakítását tervezi bölcsőde épületté. Az épületben a fejlesztést követően 12 fős 

bölcsőde kezdi meg működését, amely a Felhívásban szereplő célkitűzések megvalósulását lehetővé teszi. 

Megmarad az épület eredeti arculata, megjelenése, arányai, anyagai, tömege a korábbi bővítmény 

„tükrözésével” készül. Az épületbe keleti oldalról biztosított a bejutás a főlépcsőn és a teraszon keresztül. 

A gyermekét a bölcsődébe vivő szülő, ha babakocsival érkezik, a kocsit a

gyermekét az átadóban átöltöztetheti, és a bölcsődei dajkának átadhatja. A nagy ablakokkal rendelkező 

tágas csoportszoba 12 gyermek bölcsődei ellátására lesz alkalmas, az árnyékolás a nyugati, utcán álló 

lombhullató fákkal és a beépített árnyékolókkal lesz megoldott. A gyermekek tisztántartására a mosdóban 

van lehetőség, valamint kialakításra kerül továbbá két

átadó ablakkal kapcsolódik az épület északi részében kialakított me

kapott. Ezen az északi, keleti részen lesznek kialakítva a szükséges kiszolgáló helységek. A

keretében épülő bővítményben kap helyet a vezetői iroda, mosoda, és az akadálymentes WC. A felújított 

pincében kialakításra kerül az irattár, a szeméttároló (az udvaron a gazdasági bejáratnál) és a gépészeti 

helyiség. A gazdasági rész kerítéssel lesz leválasztva a játszókerttől. 

szükséges eszközbeszerzést is tartalmazza.

A telekhez a Rákóczi út felől kapubehajtó kialakítása szükséges, a telek mellett található útszakaszon az 

Ady Endre út felől (1150 hrsz.) 3db parkoló és 1 db akadálymentes parkoló, valamint kerékpár tárolót 

kiépítésére kerül sor.  

A beruházás során a kivitelezés so

projektarányos akadálymentesítés valósul meg. A kedvezőbb energetikai osztály elérése érdekében a 

kivitelezés során szükséges a külső nyílászárók cseréje, a tető

födém hőszigetelése. Ezeket az intézkedéseket kiegészítve az épület déli tetőfelületén egy napelem

rendszer is telepítésre kerül. 
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Jászszentandrás Községi Önkormányzat a projekt keretében a településen található

(1144 hrsz.) alatti épület átalakítását tervezi bölcsőde épületté. Az épületben a fejlesztést követően 12 fős 

bölcsőde kezdi meg működését, amely a Felhívásban szereplő célkitűzések megvalósulását lehetővé teszi. 

deti arculata, megjelenése, arányai, anyagai, tömege a korábbi bővítmény 

„tükrözésével” készül. Az épületbe keleti oldalról biztosított a bejutás a főlépcsőn és a teraszon keresztül. 

A gyermekét a bölcsődébe vivő szülő, ha babakocsival érkezik, a kocsit az előtérben hagyhatja, majd 

gyermekét az átadóban átöltöztetheti, és a bölcsődei dajkának átadhatja. A nagy ablakokkal rendelkező 

tágas csoportszoba 12 gyermek bölcsődei ellátására lesz alkalmas, az árnyékolás a nyugati, utcán álló 

beépített árnyékolókkal lesz megoldott. A gyermekek tisztántartására a mosdóban 

van lehetőség, valamint kialakításra kerül továbbá két-két tisztába tevő, illetve fürdető. A gyermekszobához 

átadó ablakkal kapcsolódik az épület északi részében kialakított melegítőkonyha, mely külön külső bejáratot 

kapott. Ezen az északi, keleti részen lesznek kialakítva a szükséges kiszolgáló helységek. A

épülő bővítményben kap helyet a vezetői iroda, mosoda, és az akadálymentes WC. A felújított 

ialakításra kerül az irattár, a szeméttároló (az udvaron a gazdasági bejáratnál) és a gépészeti 

helyiség. A gazdasági rész kerítéssel lesz leválasztva a játszókerttől. A projekt mindemellett a működéshez 

szükséges eszközbeszerzést is tartalmazza. 

z a Rákóczi út felől kapubehajtó kialakítása szükséges, a telek mellett található útszakaszon az 

Ady Endre út felől (1150 hrsz.) 3db parkoló és 1 db akadálymentes parkoló, valamint kerékpár tárolót 

A beruházás során a kivitelezés során az OTÉK által előírt szabályozások figyelembevételével 

projektarányos akadálymentesítés valósul meg. A kedvezőbb energetikai osztály elérése érdekében a 

kivitelezés során szükséges a külső nyílászárók cseréje, a tető-, homlokzat-, valamint a padlás és 

födém hőszigetelése. Ezeket az intézkedéseket kiegészítve az épület déli tetőfelületén egy napelem

 

településen található Rákóczi út 97. szám 

(1144 hrsz.) alatti épület átalakítását tervezi bölcsőde épületté. Az épületben a fejlesztést követően 12 fős 

bölcsőde kezdi meg működését, amely a Felhívásban szereplő célkitűzések megvalósulását lehetővé teszi. 

deti arculata, megjelenése, arányai, anyagai, tömege a korábbi bővítmény 

„tükrözésével” készül. Az épületbe keleti oldalról biztosított a bejutás a főlépcsőn és a teraszon keresztül.  

z előtérben hagyhatja, majd 

gyermekét az átadóban átöltöztetheti, és a bölcsődei dajkának átadhatja. A nagy ablakokkal rendelkező 

tágas csoportszoba 12 gyermek bölcsődei ellátására lesz alkalmas, az árnyékolás a nyugati, utcán álló 

beépített árnyékolókkal lesz megoldott. A gyermekek tisztántartására a mosdóban 

két tisztába tevő, illetve fürdető. A gyermekszobához 

legítőkonyha, mely külön külső bejáratot 

kapott. Ezen az északi, keleti részen lesznek kialakítva a szükséges kiszolgáló helységek. A beruházás 

épülő bővítményben kap helyet a vezetői iroda, mosoda, és az akadálymentes WC. A felújított 

ialakításra kerül az irattár, a szeméttároló (az udvaron a gazdasági bejáratnál) és a gépészeti 

A projekt mindemellett a működéshez 

z a Rákóczi út felől kapubehajtó kialakítása szükséges, a telek mellett található útszakaszon az 

Ady Endre út felől (1150 hrsz.) 3db parkoló és 1 db akadálymentes parkoló, valamint kerékpár tárolót 

rán az OTÉK által előírt szabályozások figyelembevételével 

projektarányos akadálymentesítés valósul meg. A kedvezőbb energetikai osztály elérése érdekében a 

, valamint a padlás és a pince 

födém hőszigetelése. Ezeket az intézkedéseket kiegészítve az épület déli tetőfelületén egy napelem-


