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Projekt tartalmának bemutatása 

 

A fejlesztéssel érintett szervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és EGYMI 

intézmény, a fejlesztés során az alábbi feladatellátási helyek kollégiumai kerülnek bevonásra: Girincs, 

Ózd, Sály, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tornanádaska.  

 

Cél, hogy a kollégiumok infrastrukturális fejlesztésével hozzájáruljunk ahhoz, hogy a megfelelő, 

otthonos, biztonságos, motiváló feltételeket teremtsünk azon tanulók számára, akik lakóhelyén nincs 

lehetőség a tanuláshoz, és kollégistaként kell tanulniuk. A kollégium belső környezetének kialakítása 

biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát. A fejlesztéssel érintett intézmény kollégiumi férőhely 

száma 390 fő (Girincs: 85, Sátoraljaújhely: 60, Ózd: 60, Sály: 85, Tornanádaska 40, Sárospatak: 60 

férőhelyes). Jelenlegi létszám: 220 fő. Ebből, hátrányos helyzetűek száma: 102, aránya: 46,36%. A 

projekt célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézményi kör kollégistái, pedagógusai, technikai dolgozói.  

 

A fejlesztés tárgya:  

 Girincsi Székhelyintézményben – Kollégium parkettacsiszolás lakószobában, belső festés a 

tanulást segítőterekben, vizesblokk felújítás. 

 

 Ózdi Tagintézményben a kollégiumi szinten található fürdők felújítása, akadálymentesítése 

(ajtók cseréje, szaniterek cseréje), kollégisták számára a fejlesztő szobákban található 

bútorzat cseréje, kollégiumi bútorok cseréje. 

 

 



 
 
 
 
 

 Sályi Tagintézményben – Kollégiumban vizesblokk felújítás. 

 

 Sárospataki Tagintézményben – Kollégium szinten található fürdők felújítása, kollégiumi 

szobák parkettájának csiszolása és lakkozása, kollégiumi bútorzat cseréje 

 

 Tornanádaskai Tagintézményben – Kollégium fürdőjének felújítása, szobák bútorzatának 

cseréje, szobák és folyosó parkettájának csiszolása, lakkozása. 

 

 Sátoraljaújhelyi Tagintézményben - Kollégiumi infrastruktúra belső kialakítása. A földszinten 

jelenleg olyan szobák és hozzá kapcsolódó vizesblokkok találhatók, amelyek rettentően 

elavultak, lepusztultak sokszor a legalapvetőbb szabványokat, előírásokat sem elégítik ki, 

ezért teljes belső felújításuk indokolt. A felújítás során a teljes burkolatot, falfelületeket 

kicseréljük, valamint a jelenlegi követelményeknek megfelelően új vizes blokkokat alakítunk ki. 

A belső átalakítás után az épületet teljes egészében akadálymentesítjük, mind kerekes 

székeseknek, mind egyéb fogyatékkal élők számára. Teljes egészében kicseréljük az 

elektromos hálózatot, új gyenge áramú rendszer kerül kiépítésre, amely az üzemeltetési 

feltételeket nagymértékben javítja. A teljes belső nyomó és ejtő vezetékek cserére kerülnek az 

elavult korszerűtlen fűtési rendszerrel egyetemben.  

 


