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Sajtóközlemény 
KEHOP-5.2.10-16-2017-00147 “csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium energetikai 

korszerűsítése”  

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ közel 74 millió forint összegű támogatást nyert a „KEHOP 5.2.2 

Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelmével. 

 

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatását minden ágazatban. A cél elérését a Kormány a költségvetési szervek 

együttműködésével tervezi megvalósítani a pályázati felhívásban foglalt feltételek mentén. 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalták, hogy a kapott 

támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. Ennek megfelelően a Nagykanizsai Tankerületi 

Központ az elnyert támogatási összegen túl 5.715.400 forintot fektetett a projekt megvalósításába. 

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ gyermekcentrikus értékrendjét megalapozó céljai közt tartja számon 

a szociális hátrányokkal küzdő tanulók oktatását, nevelését és felzárkóztatását. Célkitűzése továbbá az 

óvodai neveléstől a szakma megszerzésig minden segítség biztosítása annak érdekében, hogy a 

gyermekek iskolai sikeressége biztosított legyen, illetve a lemorzsolódás minimálisra csökkenjen. 

 

Az intézmény heti bentlakásos kollégiumi ellátást, valamint minden olyan tevékenységet, foglalkozást 

biztosít melyek a tanulók tudását, szocializációját, a szabadidő tartalmasabb eltöltését teszik lehetővé. 

 

A 2018. január 15. - 2019. január 14-ig tartó projektben a Nagykanizsai Tankerületi Központ a lefolytatott 

közbeszerzési eljárások eredményeképpen helyi vállalkozókkal együttműködve sikeresen felújította a 

kollégium épületének homlokzati és födémszigetelését, az épület tetőszerkezetére napelemes 

kiserőművet telepített, valamint a jelenleg hatályos energetikai elvárásoknak megfelelő minőségű 

nyílászárócserét hajtott végre. Ezzel a program céljának megfelelően jelentős energia-megtakarítást, CO2 

kibocsátás csökkentését, valamint eredményesebb munkakörnyezet kialakítását, és az oktatási környezet 

színvonalának javítását érte el. 

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ 2018. november 30-ára projektzáró fogadást szervezett, melyre 

meghívást kapott:  

 

 Cseresnyés Péter - miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár, Nagykanizsa és térsége 

országgyűlési képviselője 

 Magyar Ferenc tankerületi igazgató – Nagykanizsai Tankerületi 

Központ 

 Bene Csaba - Zala Megyei Közgyűlés alelnöke 

 dr. Tóth László – Csapi Község polgármestere 
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