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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FELÚJÍTÁSRA KERÜL A „MESERÉT” LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív  Program keretén belül a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 01-én értesítette Lajosmizse Város
Önkormányzatát, hogy a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számon regisztrált, „”Meserét”
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázatát 150
millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásban részesítette. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.
A fejlesztés eredményeként a „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Attila
utca 6. szám alatt található székhely óvoda régi szárnyának belső felújítása, a konyha és a
gyermekmedence fejlesztése, és új kerítés építése, a Rákóczi utca 30. szám alatti tagintézmény
esetében belső felújítás, és utcai kerítés cseréje, a Szent Lajos utca 19-21. szám alatti tagintézmény
esetében belső felújítás valósul meg. A Szent Lajos utca 19-21. szám alatt található bölcsődei
intézmény esetében riasztó rendszer kerül kiépítésre. A székhelyintézmény, a tagintézmények és a
bölcsőde esetében eszközbeszerzést is támogat a pályázat.
Az önkormányzatnak a kivitelezés megvalósítására közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia,
amelynek eredményeként 2017. július 11-én aláírásra került a kivitelezési szerződés a GOMÉP Ipari
és Kereskedelmi Kft-vel. A szerződés aláírását követően 2017. év augusztus 31-ig a belső felújítási
munkálatok, 2017. december 31-ig a külső felújítási munkálatok kivitelezésre kerülnek. 2018. év
október 30-ig a székhelyintézményben az óvoda konya és a medence felújításra kerül. A projekt nem
munkahelyteremtő beruházás.

A projektről bővebb információt a www.lajosmizse.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Dodonka Csaba pályázati referens
elérhetőség: 0676/556-160, dodonka.csaba@lajosmizse.hu
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