Több lesz a férőhely, bővül
a Pitypang Bölcsőde!
Jövő ősztől 80 férőhellyel bővül az eredetileg
60 gyermek ellátására kialakított budaörsi
Pitypang bölcsőde, így több kisgyermek elhelyezéséről tud majd gondoskodni a város.
Erre nagyon nagy az igény a szülők részéről,
hiszen városunkban igen sok a kisgyermekes
család.

Megújul a gyermekintézmény konyhája, a jelenlegi, napi 100 adag helyett ősztől már 250
adag étel készülhet; a mosoda kapacitása is
nő, a most használt háztartási mosógépek
helyett ipari gépeket helyeznek üzembe a felújítás befejezésekor. Az épületben teljes körű
akadálymentesítés valósul meg.

A felújítás költségeinek felét uniós forrásból
fedezi az önkormányzat, miután 250 millió
forintot nyert a Közép-magyarországi Operatív Program pályázatán. A beruházás révén
az intézmény alkalmas lesz a különleges nevelési igényű gyermekek ellátására is. Külön
hang- és fényterápiás szoba épül, de lesz
víziterápiás medence, sószoba, valamint egy
hatalmas fedett játszó rész, ugyanakkor a
meglévő mellé egy újabb tornaterem is készül a kicsik örömére.

A bővítéssel az épület alapterülete két és félszeresére nő, a teraszokkal együtt 1894 négyzetmétert tesz majd ki.
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A projekt a jelenlegi intézmény telkén, és a
hozzá közvetlenül kapcsolódó közpark területén valósul meg.
A fejlesztés eredményeként a jelenlegi 60 helyett jövőre már 140 gyermek járhat ide.
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Az építkezésről
Kevesebb mint egy év alatt valósulhat meg a
budaörsi Pitypang bölcsőde bővítéssel egybekötött felújítása.
A 2010. június 24-én kezdődő munkálatokat a
beruházók úgy szervezték meg, hogy az építkezéssel óhatatlanul együtt járó kellemetlenségek a lehető legkevesebb
gondot okozzák az érintett
lakosságnak.
A teherszállítást és a munkagépek mozgatását az autópálya felől a Csata utca,
Törökbálinti utca, Gólya
utca útvonalon tervezzük.
A Dózsa György utca felől
csak kisebb építési forgalomra lehet majd számítani.
A jelentősebb zajterheléssel járó munkákat végző
cölöpöző gép, betonkeverő
és betonpumpa elhelyezését a kivitelező cég a Törökbálinti utcában, a
Gólya utcában, valamint a Deák Ferenc utcában oldotta meg.
Az önkormányzat helyi rendelete szabályozza az építési munkák végzésének időbeli
korlátait. E szerint hétköznap reggel nyolc és
délután hat óra között, míg szombaton reggel nyolc és délután két óra között lehet ilyen
jellegű tevékenységet végezni. A bölcsőde

felújítása során a beruházó szigorúan tartani
fogja magát a szabályozáshoz.
Mindössze az építkezés elején várható jelentősebb zajterhelés, a speciális technológiát
igénylő mélyalapozás idején. Ez azonban csupán 3-4 hetet vesz igénybe a tervezett 10 hónapos teljes beruházási időből. Az építkezés
miatt nem várható forgalmirend- változás.

A beruházás során keletkezett és okozott
károk helyreállítását a kivitelező cég a projekt
tervezett befejezéséig elvégzi. Az itt lakók
megértését és türelmét kérjük!
A kivitelezés kezdete: 2010. június 24.
A kivitelezés befejezése: 2011. május 1.
A létesítmény megnyitása: 2011. szeptember 1.
Az uniós támogatás összege: 250 millió Ft.
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