
 

 

 
 
 
 
 

 

Magyar Falu Program 

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2020 szeptemberében 4 db pályázatot nyújtott be a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra.  

 

Nyertes pályázatok: 

 

MFP-IEF/2020 

 

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt azonosító: MFP-IEF/2020/3121943559 

Projekt címe: A Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása 

Projektben résztvevő intézmény neve: Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola  

Elnyert támogatás összege: 49 999 999 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.12.01. 

Projekt befejezés tervezett napja: 2022.05.31. 

Projekt célja: A projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő 

Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola udvari, leromlott műszaki állapotban lévő épületében 

található tantermek belső felújítása, amelyre a korábbi fejlesztési források kertében nem 

kerülhetett sor. Cél a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése és a kistelepülések 

hátránykompenzációja. Az oktatási intézmény fejlesztése hozzájárul a település 

népességmegtartó képességéhez. A fejlesztés célja az iskola oktatási tevékenysége során 

hasznosítható területének növelése, a jelenleg leromlott állapotban lévő udvari épület 6 

tantermének teljes felújítása. 

 

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt azonosító: MFP-IEF/2020/3121945207 

Projekt címe: A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola fejlesztése 

Projektben résztvevő intézmény neve: Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Elnyert támogatás összege: 36 899 999 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.12.01. 

Projekt befejezés tervezett napja: 2022.05.31. 

Projekt célja: A projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő 

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola épületeit összekötő folyosó teljes felújítása és 

a B épület tetőfedésének cseréje, amelyre a korábbi fejlesztési források kertében nem 

kerülhetett sor. Cél a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése és a kistelepülések 

hátránykompenzációja. Az oktatási intézmény fejlesztése hozzájárul a település 

népességmegtartó képességéhez. A fejlesztés célja az iskola oktatási tevékenysége során 

hasznosítható területének növelése, a jelenleg leromlott állapotban lévő udvari összekötő épület 

teljes felújítása. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt azonosító: MFP-IEF/2020/3121949759 

Projekt címe: A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola felújítása 

Projektben résztvevő intézmény neve: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Elnyert támogatás összege: 9 999 998 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.12.01. 

Projekt befejezés tervezett napja: 2022.05.31. 

Projekt célja: A projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő 

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében 

található 2 tanterem és vizesblokk belső felújítása, amelyre a korábbi fejlesztési források 

kertében nem kerülhetett sor. Cél a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése és a 

kistelepülések hátránykompenzációja. Az oktatási intézmény fejlesztése hozzájárul a település 

népességmegtartó képességéhez. A fejlesztés célja az iskola oktatási tevékenysége során 

hasznosítható területének minőségi fejlesztése, a jelenleg leromlott állapotban lévő 2 

tantermének teljes felújítása, és egy vizesblokk korszerűsítése. 

 

MFP-ITF/2020 

 

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt azonosító: MFP-ITF/2020/3121697348 

Projekt címe: A Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermének felújítása 

Projektben résztvevő intézmény neve: Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Elnyert támogatás összege: 49 499 999 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.12.01. 

Projekt befejezés tervezett napja: 2022.05.31. 

Projekt célja: A projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő 

Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola udvari, leromlott műszaki állapotban lévő épületében 

található tornaterem belső felújítása, amelyre a korábbi fejlesztési források kertében nem 

kerülhetett sor. Cél a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése és a kistelepülések 

hátránykompenzációja. Az oktatási intézmény fejlesztése hozzájárul a település 

népességmegtartó képességéhez. A fejlesztés célja az iskola leromlott műszaki állapotban lévő 

tornatermének korszerűsítése, a mindennapos testnevelés során hasznosított oktatási 

infrastruktúra minőségének javítása. 

 
 

 


