
 

 

 

 

 

 

 

A projekt címe: Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén 

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat 

Támogatással elnyert összeg: 400.000.000 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

A projekt befejezésének tervezett napja: 2018.10.31. 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 

A projekt bemutatása: Új funkciót kap az egykori Pécsi Sándor Általános Iskola. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatóság a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, 

Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé. A felhívás alapján Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, melyet az irányító hatóság támogatásban 

részesített. A döntés alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat 400.000.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. 

A nyertes pályázat eredményeként a volt Pécsi Sándor iskola két főépülete közül az egyik, a 

volt alsó tagozat épületének megújulására nyílik lehetőség. A rekonstrukcióval érintett régi 

épület egy nagyobb szabadidős zöldterület-fejlesztési koncepció keretében újulhat meg. 

Ennek megfelelően a meglévő épületben szabadidős, sport, illetve szolgáltatási 

tevékenységek kapnak helyet. A tervezési program a helyi vállalkozások előzetes 

megkérdezése és többkörös programegyeztető megbeszélések eredményeként jött létre. A 

tervezéssel érintett épületben egy magas igényszintű kondicionáló terem, csoportos tornára 

alkalmas tornaszobák, valamint egy – a kisebb gyermekek szórakoztatására alkalmas – 

játszóház kerül kialakításra fő funkcióként. A kialakítandó kétnemű öltözőblokk és a 

sportolásra alkalmas, nagy zöldfelülettel rendelkező udvar szinte tálcán kínálja a szabadtér 

sportcélú hasznosítását, ahol egy körbezárt műfüves grundfoci pálya, füves sportpályák 

kialakítására is lehetőség nyílik. 



A felújított épület működtetésének céljai: 

 

 aktív pihenés és kikapcsolódás biztosítása, népszerűsítése 

 az egészséges életmódhoz és egészségmegőrző tevékenységhez kapcsolódó 

szemléletformálás 

 egészséges táplálkozás népszerűsítése, ismeretek fejlesztése 

 

Étterem üzemeltetése: 

 

 hagyományos ételek mellett a reformtáplálkozás elvárásainak megfelelő ételek készítése 

helyben és kiszállítással 

 egyedi igények tekintetében gluténmentes, olajos magvaktól mentes, diabetikus, 

vegetáriánus táplálkozási igényeknek megfelelő ételek biztosítása 

 táplálkozási szaktanácsadás 

 

Játszóház üzemeltetése: 

 

 a gyerekek aktív kikapcsolódásának biztosítása 

 

Többfunkciós fitneszterem kialakítása, szauna üzemeltetése: 

 

 magas színvonalú edzőterem működtetése 

 integrált működés, amely kifejezetten támogatja az idősek, mozgáskorlátozottak és 

rehabilitációs szakaszban lévő vendégek egyedi igényeinek kielégítését; együttműködik 

a helyi egészségügyi intézményekkel 

 táplálék-kiegészítők értékesítése szakmai tanácsadással 

 kiegészítő szolgáltatás biztosítása a szauna üzemeltetésével 

 szépségápolás 
 


