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Projekt tartalmának bemutatása 

 

A fejlesztés eredményeként a Kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskolában hozzájárulunk a 

mindennapi testnevelés színvonalas megvalósításához. A tornatermi kapacitások lehetővé teszik a 

kötelező testnevelésen túlmenően a délutáni tömegsport foglalkozások színvonalas megtartását is. 

 

Az iskola földszint + 1 emeletes, aulás kialakítású, a széleken magas tetővel, a középső traktusban 

alacsony hajlású tetőszerkezettel rendelkező épület. Az 1980-as évek elején épült, majd a 2000-es 

évek közepén az utcafront felé bővítették. Az iskolaépület északi részéhez csatlakozik egy aszfaltozott 

sportpálya. Az iskola épülete kéttraktusos, folyosós rendszerű, a kelet-nyugati tájolású tantermi 

szárnyakon a meglévő kialakítása emeletes, félnyeregtetővel készült, ehhez íves záródású lapostetős 

épületrész csatlakozik. A folyosók és a galériaszint megvilágítását üvegtető biztosítja.  

 

Az épületszárnyak között hátra húzva kerül kialakításra a tornaterem (mai értelemben tornaszoba). Az 

oktatási épületszárnyak között helyezkedik el az aula, amelyet egyik végén a tornatermi végfal melletti 

lépcső, a másik végén a tanári-igazgatói irodaegyüttes zár le. Az emeleti tanári-igazgatói 

helyiségcsoport az utcafront felé előre nyúló előtetőt képez a főbejárati rész számára.  

 

A most tervezett bővítés, fejlesztés során az ingatlanon található három, nem oktatási célú három 

épületből egyedül a tájház marad meg, a helyükön kültéri funkciók kialakítása szükséges. A futópálya, 

a távolugró hellyel együtt az ingatlan nyugati telekhatára mellett, azzal párhuzamosan, a telekhatártól 

mért 6 m-es szélességű, be nem építhető sávjában alakítható ki. A kültéri munkák során az OTÉK 

által előírt szilárd burkolatú parkolóhelyeket kell biztosítani, a jelenleg meglévő parkoló bővítésével. 

Akadálymentes parkolóhely is létesítendő, az iskolaépület a meglévő főbejárati rámpa kis mértékű 

átalakításával (kétsoros korlát, burkolat), az akadálymentes parkolótól a főbejáratig vezető 

járdaburkolat akadálymentes kialakításával akadálymentesen megközelíthető. Az iskolaépület 

északnyugati végéhez csatlakozó, tervezendő bővítésben kap helyet az akadálymentes vizesblokk. A 

bővítés az északnyugati hátsó folyosói kijárathoz kapcsolódik. Az itt kialakuló előtérből nyugati 

irányban, kelet-nyugati hossztengellyel a meglévővel közel azonos méretű új tornaszoba épül, a hozzá 

tartozó szertárral, nemenkénti vizesblokkal, öltözővel. Itt kap helyet az akadálymentes WC és az 

irattár is. A délről észak felé irányuló középfolyosó nyugati oldalán 2 db tanterem, keleti oldalán pedig 

a természettudományi szaktanterem és szertára helyezkedik el. A folyosó északi kijárata vezet ki a 



 
 
 
 
 

sportudvarra. A bővítmény körül állagmegóvó járda készül. A szilárd burkolatok kialakításával 

elérhetővé kell tenni az új helyre kerülő kültéri sportfunkciókat. Az ingatlan udvarrendezése során 

füvesítésre, fásításra kerül sor.  

 

A bővítmény fűtése a meglévő kazánházban elhelyezendő új kombi gázkazánról történik, radiátoros 

hőleadókkal. Melegvízellátás a tárolós kombi gázkazánról. Kialakítandók a tűzvédelmi tervfejezet 

előírásai szerinti tűzhatár-képzések, füstelvezetés. A bővítmény szennyvízelvezetése a meglévő zárt 

szennyvíztárolóba nem javasolt, új kialakítására kerül sor az épületegyüttes Szabadság utca felé eső 

nyugati oldalánál. A földszintes bővítmény sávalapozású, hagyományos falazott szerkezetű, 

szimmetrikus ácsolt magastetőkkel ellátott. A tetőhajlásszög az iskola jelenlegi magastetőinek 

hajlásszögével egyező. A meglévő épületrészben az utcafronti lépcsőház fordulójában, a földszinten 

tanári WC-helyiség épül előtérrel. A lépcsőház utáni, földszinti számítástechnikai teremig tartó 

szakasz válaszfalainak elbontását követően 1 db tanterem kerül kialakításra. A meglévő 

tornaszobában a csúszásveszélyes padlóburkolatot sportpadlóra kívánjuk cserélni. 

 

 


