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I. Iskolafelújítás

Az EFOP 4.1.2. projekt keretében a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés 1. ütemében, az iskola épületének 

felújítása, bővítése tekintetében megvalósult főbb eredmények:

Tantermek felújítása és új tantermek kialakítása, fejlesztőszobák, új könyvtáshelyiség és stúdió kialakítása, új ebédlő és melegítőkonyha kialakítása, régi szárny korszerűsítése, az 

épület teljes akadálymentesítése, gépészeti és elektromos felújítása valósult meg, új udvari közösségi tér kialakítása történt meg. A teljes körű külső homlokzatfestéssel új köntöst 

kapott az iskola.

A beruházás három egységből áll, meglévő régi épület felújítása, meglévő új épület tetőtér-beépítése és új épületrész építése.

Az érintett hasznos alapterület: 3.346,48 m².

I.1. Meglévő régi épület felújítása

A felújított épület hasznos alapterülete összesen mintegy 2206,05 m².

Földszint

A meglévő régi iskolaszárny földszintjén, átalakítással megvalósult: 4 db tanterem, 2 db szaktanterem (technika, életvitel), 1 db egyéni fejlesztőterem, 1 db táncterem és 1 db 142 

fő befogadására alkalmas ebédlő kialakítása, az új egységekhez tartozó vizesblokkokkal, a régiek felújításra kerültek, velük együtt megújultak a színt közösségi terei is.

I. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem, 1 db tanári iroda, 1 db igazgatói iroda, 1 db igazgató helyettesi iroda, 1 db titkársági iroda, valamint itt is felújításra kerültek a 

hozzájuk tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

II. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem és a szinthez tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

I.2 Meglévő új épület tetőtér-beépítése

A meglévő új épületszárny tetőtér-beépítésével 7 db új tanterem, 2 db fejlesztőszoba, 1 db könyvtárszoba, 1 db iskolapszichológus szoba, 1 db stúdióhelyiség, új vizesblokkok és 

kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra.

Mindezen oktatási és kiszolgáló helyiségekben, összesen 994,17 m²-en valósultak meg a kivitelezési munkálatok.

I.3. Új épületrész építése

Jelen beruházásban új építésként közlekedő épült a régi épület és az új épület között, elsősorban az ebédlő megközelítésé céljából 38,96 m² alapterületen. A konyha technológiai 

funkciójának betöltéséhez új berendezések (nagykonyhai gázfogyasztó berendezések elhelyezése és bekötése földgázra: RM GASTRO SPB-70/12 szabadon álló gáztűzhely 6 

égővel, sütő nélkül 2 db, PIMAK M018-1 nagykonyhai főzőzsámoly 3 db, a gáztűzhelyhez és a főzőzsámolyhoz szükséges légtechnikai szellőztető berendezések) kerültek 

elhelyezésre.  

II. Tornacsarnok építése

A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült. A Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyépületével 

majdnem szemben álló területen, az Eötvös Lóránd utca 1. szám alatti lévő telken épült a "C" típusú tornacsarnok az infrastrukturális fejlesztés 2. ütemében.

Tornacsarnok négyzetméter adatai, kialakított terei

·        nettó alapterület: 2.031 m²

·        küzdőtér alapterület: 1.346 m²

·        6 db tanulói-sportolói öltöző

·        3 db tanári öltöző

·        1 db orvosi szoba

·        folyosók, közlekedők, előterek

·        szertárak, ruhatár

Küzdőtér

Alapterülete: 1.346 m², maximális belmagassága: 12,32 m.

A küzdőtér elektromos mozgatású függönnyel három részre osztható, így három osztály testnevelés óráját lehet egy időben megtartani. Az alaprajzi méretek meghatározásánál a 

labdajátékokhoz szükséges pályák méretei voltak az irányadók. A tornacsarnok fokozatából adódóan alkalmas általános sportági kiegészítő és kondicionáló edzésre, többek között 

kézilabda, kosárlabda, röplabda, tornasport, ökölvívás, birkózás, súlyemelés, cselgáncs, vívás, teniszezés, és versenyek lebonyolítására. Az osztatlan térben egy kosárlabdapálya, 

egy kézilabdapálya, egy teniszpálya, az osztott térben egy-egy kosárlabdapálya és egy röplabdapálya került felfestésre.

Kiszolgáló helyiségek

A tornacsarnokhoz tartozóan 2 szertár, az épület ellenőrzését és felügyeletét biztosító portásfülke, ruhatár, továbbá vizesblokkok kerültek kialakításra.

Öltözőhelyiségek

A küzdőtér oszthatósága az öltözőhelyiségek kialakításánál kiemelt szempont volt, így a három teremrészhez egy-egy férfi és egy-egy női öltöző kapcsolódik, így összesen hat 

tanulói-sportolói öltöző készült el. A tornacipős és az utcai cipős forgalom szétválasztásra került. Az egyes öltözőket 20-20 fős létszámra méretezték, mindegyik öltözőhöz 4 db 

mosdó és 3 db zuhanyzó tartozik. A tanári öltözők is az öltözőblokkban kaptak helyet, összesen három egység, külön mosdóval, zuhanyzóval. Az öltözőblokkban orvosi szoba is 

található.
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