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A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.3-17-2017-00126 

A kedvezményezett neve:  Pápai Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg:  71 649 902 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban):  100% 

A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31. 

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. 

  

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.   

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra 

ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a 

minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére 

irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A 

minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt 

keretein belül. 

 

A projekt indokoltsága 

 

A felújítással érintett tornaterem nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az iskola és a Pápai 

Tankerületi Központ fontosnak tartotta, hogy a diákok már kisgyermekkorban megszeressék a mozgást, s 

felszabadultan, korszerű infrastrukturális feltételek mellett sajátíthassák el az alapvető mozgásfunkciókat – 

ez illeszkedik az iskola pedagógiai fejlesztési céljaihoz. A mindennapos testnevelés órák kötelezettsége új 

kihívás elé állította az intézményt, mivel a heti öt óra követelményeinek, és a célcsoport igényeinek nem 

feleltek meg a tornatermek a fejlesztés előtti állapotukban. A pályázat keretén belül szükségessé vált a 

tornaterem felújítása, a nyílászáróinak cseréje, kazánok, radiátorok, elektromos berendezések, fényvetők 

cseréje, a beázások miatt a tetőzet javítása. 

A technika órákat a főépülettől különálló épületben található technika teremben tartották. Az osztályokat, 

ha a csoport létszám indokolja, az informatika órákkal bontják. A tantervben meghatározott feladatok 

elvégzése a munkapadokon történt. A technika terem állapota nem volt megfelelő, a tantervben 

megfogalmazott feladatok elvégzésre nem alkalmas. A nyílászárók cseréjével, a padlózat felújításával, a 

berendezés és az eszközök modernizálásával egy XXI. századi tanterem kialakítása valósulhatott meg, ahol 

a tanulók azt a megfelelő technikai tudást tudják elsajátítani, aminek birtoklása a mai ember számára 

nélkülözhetetlen. 

 

A megvalósult projekt összegzése 



 

Megvalósítási helyszín: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola  (8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A) 

A Nyirádi Iskola két épület vonatkozásában érintett a projektben.   

Az 1993-ban épült 18x30 m-es tornaterem felújítása valósult meg a nyílászárók teljeskörű cseréjével, a 

padlóburkolat hibáinak javításával, radiátor cseréjével, tető javításával, falak festésével, elektromos 

rendszer felújításával.  A tornaterem világítótestjei kicserélésre kerültek. 

Energetikai szempontból megvalósult a fűtéskorszerűsítés radiátorok cseréjével, és 2 db 100 kW-os 

gázkazán beépítésével. Így kiváltásra került a magas költséggel működő gázolaj feldolgozásából keletkezett 

pakura olajjal működő két kazán. A tornateremhez kapcsolódó energetikai felújítás a következőket foglalja 

magában: meglévő olajjal üzemelő gépészeti berendezések, vezetékek bontása, külső gázcsatlakozó 

vezeték kiépítése nyomásszabályozóval, belső vezetékhálózat kiépítése; kaszkád rendszerű korszerű 

kazánok beépítése, automatikus szabályzással. 

Ugyanezen intézmény másik épületében korszerű technika, háztartástan oktatására alkalmas tanterem került 

kialakításra. A technika terem 49,56 nm, ennek a felújítását és a hozzá kacsolódó eszközök beszerzését 

végeztük el. A felújítás a következő elemekből épült fel: háztartástan tanításhoz minikonyha kialakítása, 

beépített mosogató, főzőlap. Kicserélésre kerültek a nyílászárók is, amellyel energiát lehet majd 

megtakarítani. A korhadt ablakok cseréjén kívül új, magas kopásállóságú PVC burkolat került elhelyezésre, 

megújultak a villamos berendezések.  A mai kor követelményeinek megfelelő radiátorok kerültek 

felszerelésre.  Eszközbeszerzések keretében új munkapadokat, székeket, szerszámokat kapott az iskola. 


