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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

ÚJ TORNATEREM ÉS SZAKTANTERMEK VÁRJÁK ŐSSZEL A MEZŐKÖVESDI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA TANULÓIT 
  
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 258,24 millió forint, illetve a Területi 
Operatív Programból 183,09 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósuló 
projektek célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Mezőkövesdi Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.  
  
A Mezőkövesdi Általános Iskola fejlesztését az intézmény fenntartója, a Mezőkövesdi Tankerületi 
Központ és az épület tulajdonosa, vagyis Mezőkövesd önkormányzata is kiemelt céljai között 
fogalmazta meg. Ennek érdekében mindketten pályázatot nyújtottak be és támogatást is nyertek el az 
iskola infrastrukturális fejlesztésére. 
  
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17-2017-00047 projektben az iskola régi 
épületének tetőzetét felújította. Az épület déli és nyugati oldalán lévő összes ablakot napfényvédő 
reluxákkal láttuk el. Felépült egy új tornaterem, amely a felújított régi tornateremmel egybenyitható és 
egy mobil fallal elválasztható egymástól. Az alagsori részben egy modern, minden igényt kielégítő 
szaktantermet alakítottunk ki. A régi természettudományi szaktantermet is megújítottuk, ahol az iskolai 
kísérletek elvégzéséhez alkalmas vegyi fülkét telepítettünk. Az akadálymentesítés érdekében a liftet az 
alagsorig építettük ki. 
Az épület felújítása mellett több mint 20 millió forintból korszerű tanulást segítő eszközöket, bútorokat 
szereztünk be. 
  
Mezőkövesd Önkormányzata TOP-3.2.1 projektből az összes nyílászárót és radiátort kicseréltette, és a 
beruházásnak köszönhetően egy új, a XXI. századnak megfelelő kazán biztosítja a teljes intézmény 
fűtését. Mindezt kiegészíti a tetőre felszerelt napelemes rendszer. A külső homlokzat hatékony 
hőszigetelést és új festést kapott. Az étkező melletti melegítő konyhában a gázvezetéket 
korszerűsítették.  
 
Az iskola épületének fejlesztése hozzájárul az oktatás és nevelés infrastrukturális javulásához, valamint 
gyermekbarát, szebb környezetet biztosít az idejáró 307 tanuló számára. A Mezőkövesdi Tankerületi 
Központ elkötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulási feltételek biztosítása mellett. 
  
  
1. Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047 
A projekt címe: Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőkövesdi Általános iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
Támogatás összege: 258.240.080,- Ft 
Projektgazda: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
Megvalósítás időszaka: 2017.10.01 – 2021.06.30. 
További információ kérhető: mezokovesd@kk.gov.hu 
   
2. Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052 
Felhívás megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Projektgazda: Mezőkövesd Város Önkormányzata 


