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A projekt műszaki tartalma: 
A projekt megvalósításának helyszínéül a Sajószentpéteri Központi Napközi 
Otthonos Óvoda, valamint két telephelye, a Móra Ferenc utcai Tagóvoda és a 
Semmelweis utcai Tagóvoda szolgálnak. 
 
Központi óvoda Harica u. 3. 
2012-ben az óvoda felújításra került, azonban a déli oldali ablakokkal rendelkező 
foglalkoztatók előtti fák megbetegedtek, elöregedtek, ezért azokat ki kellett 
vágni. Az időjárási viszonyok változása miatt az erős nyári napsugárzástól a déli 
fekvésű foglalkoztatók nincsenek védve, így néha elviselhetetlen meleg és erős 
napfény van a foglalkoztatókban. 
A felmelegedést hő-és fényvédő üvegfóliázással és homlokzatra szerelt fix 
lamellás árnyékolóval kívánjuk csökkenteni. 
 
Móra utcai tagóvoda 
Az óvoda az 1980-as évek közepén épült. A villamos hálózata és berendezései 
azóta nem kerültek felújításra, kivéve a 2 db gyermek vizesblokkot, ahol víz, 
fűtés, burkolás, festés és villamos felújítás készült , de csak a két helyiségen belül. 
Szükségessé vált a teljes épület villamos hálózatának a mai műszaki előírásoknak 
megfelelő felújítása. 
Az épület középfolyosóján 2 db 6 m hosszú felülvilágító készült. A felülvilágítók 
korszerűtlenek, a fém és drótüveg anyagok nem biztosítják a megfelelő 
hőszigetelést, elöregedtek, rendszeres a beázásuk. Korszerű, a hőszigetelési 
követelményeknek is megfelelő tetőfelülvilágító cseréjét tervezzük. 
Megújuló energia alkalmazásával kívánjuk a melegvízellátás költségeit 
csökkenteni, 2db napkollektor és egy melegvíztároló beépítésével. 
 
 
 



Semmelweis utcai tagóvoda 
Az 1970-es évek végén épült óvodának csak a gazdasági szárnya került felújításra 
néhány évvel ezelőtt. A foglalkoztatói szárnyban az eredeti villamoshálózat és 
kapcsolószekrény van jelenleg is. 
Szükségessé vált a teljes villamos hálózatnak és berendezéseinek cseréje. 
Hasonlóan a villamos hálózathoz, ebben a szárnyban az eredeti fűtési csövek és 
radiátorok vannak, melyek korszerűtlenek, sok helyen kilyukadtak, cseréjük 
indokolt. Az újonnan beépítésre kerülő más méretű radiátorokhoz új 
védőburkolatok felszerelése szükséges. 


