
     

 
 

 
 

 

Észak-magyarországi Operatív Program, Közoktatás térségi 
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése: 

„Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a 
SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. 

iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008 

 
Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra 
 
 
A projekt célja  
 
A Kossuth Lajos Iskola energiatakarékos és akadálymentes átalakítása, valamint 
informatikai eszközök fogadására alkalmas termek kialakítása, továbbá korszerű 
bútorok és felszerelések beszerzése a minőségi oktatás érdekében. A 
pályázatban szereplő iskola felújítására a források a fenntartónál nem vagy csak 
részben állnak rendelkezésre, így azok kiegészítésére az ÉMOP-4.3.1 pályázati 
konstrukció keretében nyílt lehetőség.  
 
 
A projekt tartalma 
 
A Kossuth Iskola meglévő 2662 m² alapterületének teljes körű akadálymentes 
felújítása, illetve 959 m²-en történő bővítése, melynek eredményeként a 
központi épület fedett átjáróval kapcsolódik majd a múlt század ’30-as éveiben 
épült régi épületszárnyhoz, biztosítva ezzel az egyes helyiségcsoportok épületen 
belüli megközelíthetőségét. A tornatermi szárny részben még egy szintet kap, 
ahol a SKÁI vezetése, a tanári szoba és egy tágas könyvtár létesül. A megújuló 
épületben kialakításra kerül – többek között – egy logopédiai foglalkoztató, egy 
informatikai, valamint idegen nyelvi labor is. A felújítást követően az épület 
modern, infokommunikációs technológiai (IKT) eszközök befogadására is képes 
lesz. Bővül az étterem befogadóképessége, a konyha pedig megfelelővé válik a 
HACCP rendszer előírásainak. Mindemellett vadonatúj kazán és gépészeti 
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egység, karbantartó műhely és személyzeti öltöző blokk készül. A jelenlegi 5 
akadálymentes helyiség további 38-cal bővül, így a számuk összesen 43-ra nő, 
ami azt jelenti, hogy az iskolaépület komplex akadálymentesítése megvalósul. A 
felújítást követően az épület nagy része modern megjelenési formát ölt, 
miközben megmarad az öreg szárny régies jellegű, hangulatos homlokzata. 
Valamennyi szárny új homlokzati hőszigetelést és vadonatúj nyílászárókat kap, 
miközben a beépítésre kerülő új kazán az energiatakarékosság maximális 
figyelembevételével biztosítja majd az épületkomplexum fűtését.            
 
 
Célcsoport      
 
Közvetlen célcsoport 
- az intézmény tanulói 
- az intézmény dolgozói 
 
Közvetett célcsoport 
- az intézménybe járó gyermekek szülei 
 
 
A pályázat számokban  
 
A felújítással érintett hasznos alapterület: 2662 m² 
A bővítés hasznos alapterülete: 959 m² 
 
Támogatási szerződés szerint 
Önrész:      97 MFt 
A támogatás összege: max. 230 MFt 
Összes költség:   327 MFt   (ebből építési költség: 294 MFt) 
 
Tényleges költségvetés 
Önrész:      179 073 100 Ft 
A támogatás összege:    229 999 999 Ft 
Összes költség:     409 073 099 Ft   (ebből építési költség: nettó 
298 342 040 Ft) 
 
 
A projekt időtartama:   2009 - 2011  
 
A projekt kivitelezője:  FK-RASZTER Építő Zrt.  
    
 
 



              

 
 
 
          

 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 



       

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

  


	Észak-magyarországi Operatív Program, Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése: „Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejleszt...

