
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejezõdött az új  szociális ellátó
intézmény  építése  Gyõrtelken
A  projekt során a Gyõrtelek, Kossuth út 19. szám alatt található 
Szatmári Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat régi 
épülete helyett egy új épület került megvalósításra. . Az intézmény 
Kocsord, Gyõrtelek, Géberjén, Fülpösdaróc, Ököritófülpös, Rápolt 
település lakói részére nyújt szolgáltatást. Az épületet igénybevevõk 
részére megfelelõ parkolási lehetõséget biztosít az új parkoló.  Az új 
épületben a  dolgozók részére 4 iroda áll rendelkezésre a napi munka 
ellátásához A foglalkoztató, lehetõséget nyújt a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévõk számára különbözõ programok lebonyolítására is. A 
házi segítségnyújtók részére külön mosókonyha, melegítõkonyha 
biztosít lehetõséget feladataik magas színvonalú végrehajtásához. Az 
épületben külön öltözõ és zuhanyzó került kialakításra, valamint 
mindként szinten külön vizes blokkok állnak rendelkezésre, a 
földszinten  akadálymentesített  WC is található. Az akadálymentesítés 
érdekében a pályázat  keretében  mobil indukciós hurokerõsítõ 
rendszer  lett  felszerelve, a  szintek  közötti   mozgást   lift    segíti. A 
projekt  összes  elszámolható  költsége:  70.335.605 Ft.  A  projekt   
100%-os  támogatási  intenzitással  valósult  meg. 

 

Ópályi Község Önkormányzata 
Cím: 4821 Ópályi, Rajk László utca 4. 
E-mail: hivatal@opalyi.hu 
Tel: +36 (44) 407-551  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

„Jókai Mór ÁMK óvodai kapacitásbõvítése új telephely létesítésével Ópályi Községben”
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Ópályi Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Észak-Alföldi Operatív Program, ÉAOP-
4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése tárgyú pályázati konstrukció keretében 119.685.502 
Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A 125 984 739 Ft összköltségvetésû beruházás 
során a Jókai Mór ÁMK új óvodai telephellyel bõvült, ahol a kapacitásbõvítésnek köszönhetõen 
2 új csoportszoba, 1 új tornaszoba és a szükséges kiegészítõ funkciók kerültek kialakításra. A 

beruházás során az új óvodai telephelyen a szükséges bútorok, nevelési- és egyéb eszközök is 
beszerzésre kerültek.

Ópályi Község Önkormányzata (székhely: 4821 Ópályi, Rajk László utca 4.) 2012.03.24-én az Új Széchenyi 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program, ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése címû pályázati 
konstrukció keretében ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0002 azonosító számú pályázatot nyújtott be, melynek 
keretében 5% saját erõ (6.299.237 Ft) biztosítása mellett 95%-os mértékû (119.685.502 Ft) vissza nem 
térítendõ támogatást nyertünk. A saját erõ biztosításához összesen: 2.823.530 Ft BM EU Önerõ alap és NFM 
EU Önerõ alap vissza nem térítendõ támogatást nyertünk. 
A projekt célja a korábban általános iskola funkciójú épület akadálymentes felújításával és bõvítésével 2 új 
csoportszoba és 1 új tornaszoba, ill. a szükséges kiegészítõ funkciók kialakításával egy teljesen akadálymentes 
óvoda kialakítása. A projekt keretében kialakításra került minden szükséges óvodai funkció, felújításra kerültek, 
a korszerûtlen, gazdaságtalanul mûködõ épületgépészeti és villamos rendszerek, a megújuló energiaforrások 
felhasználásának köszönhetõen lényegesen csökkenthetõvé vált az intézmény fenntartási költségei. A 
melegítõkonyha kialakítása a gyermekek minden napi változatos és egészséges étrendjét biztosítja. További cél 
a szükséges nevelési eszközök és bútorok beszerzése volt. A beruházás összköltsége 125 984 739 Ft Az új 
óvodai telephellyel 48 HHH-s óvodás korú gyermek számára vált biztosítottá az egyenlõ esélyû hozzáférés az 
óvodai neveléshez. A projekt nagyban elõsegíti a HH, HHH és SNI gyermekek integrációjának, ill. 
felzárkóztatásának megvalósulását, továbbá a környezettudatos nevelés-oktatás fejlõdését. A fejlesztés 
nagymértékben hozzájárul a a településkép javításához és népességmegtartó erejének fokozásához. 
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