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„Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson” 

EFOP-4.1.2-17-2017-00017 

Pályázat: 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Iskola 2020” 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a 

minőségi oktatás megteremtése érdekében című EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra, 

amelyet 2017. augusztus 28. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek 

ítélt. A beruházás során a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

infrastrukturális megújítása valósul meg. 

 

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

Projekt címe: Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00017 

A támogatás összege: 482 683 410,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt megvalósítás ideje: 2017. október 01. - 2021. október 15. 

 

A projekt célja: 

A projekt célja a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelyintézmény (6914 Pitvaros, Kossuth u. 27.) infrastrukturális megújulása. Szükségessé vált a 

korszerűsítés, mivel az iskola jelenlegi épületei és eszközei műszakilag és funkcionálisan elavultak. 

A projekt által korszerű, a modern kor elvárásainak megfelelő, igényesen kialakított iskolaépület és 

játszóudvar kerül kialakításra, valamint napelemes rendszer kerül kiépítésre. A működéshez 

szükséges bútorok, informatikai-, és taneszközök beszerzése is a projekt része. 

A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézmény 

telephelyén (6914 Pitvaros, Petőfi tér 15.) játszóudvar kialakítása valósul meg, valamint az alsó 

tagozatosok részére taneszközök, bútorok, informatikai eszközök beszerzésére kerül sor. 
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Az intézmény infrastrukturális korszerűsítése keretében kialakításra kerülnek: 

- az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermek; 

- szaktantermek (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek); 

- fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek; 

- zeneművészeti alapfokú oktatásra alkalmas infrastruktúra; 

- fejlesztő foglalkozások és tehetséggondozásra alkalmas helyiségek; 

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt, az épület részét képező kötelező helyiség 

fejlesztése biztosított, így különösen, de nem kizárólagosan: aula, tantermek, szaktantermek a 

hozzájuk tartozó szertárakkal; 

- a játszóudvarok a projekt keretében érintett két ingatlanon. 

 

A végső cél, hogy a térség részére egy olyan, mindenki számára elérhető, minőségi oktatást nyújtó 

intézmény létesüljön, amely a színvonalas oktatás színteréül szolgál. A Kedvezményezett kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.  

 

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban valósul meg.  

 

További információ kérhető: 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

Szilvási Henrietta Aliz  

pénzügyi vezető 

tel: +36 (62) 795-214 

e-mail: aliz.henrietta.szilvasi@kk.gov.hu 


