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EFOP-4.1.3-17-2017-00180 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola korszerűsítése 

 

Kedvezményezett: Soproni Tankerületi Központ 

Projekt címe: A Sopronhorpácsi Általános Iskola korszerűsítése 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00180 

A támogatás összege: 148.711.958 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt megvalósítás ideje: 2017.11.16. – 2018.10.31. 

 

Projekt célja:  

A fejlesztéssel érintett intézmény a kistérségen belül jó földrajzi elhelyezkedésénél fogva központi 

szerepet tölt be. A székhelyintézmény épülete 1956-ban épült, a koránál fogva elavult tetőszerkezet 

felújítása, energetikai korszerűsítése és szigetelése lényeges lenne a megfelelő oktatási környezet 

kialakításához, a központi szerep erősítéséhez. A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához 

használt szaktantermek, oktatási termek, fejlesztő szoba, könyvtár kialakítása, felújítása, valamint a 

mindennapos testnevelést szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése messzemenőkig szolgálja a 

NAT célkitűzéseinek megvalósítását. 

 

A projekt fejlesztési területei: 

1. Tantermek, szaktantermek, fejlesztőszoba, könyvtár és folyosók felújítása, valamint bútorok 

beszerzése. Az oktatási környezet infrastrukturális fejlesztése, a minőségi nevelési-oktatási 

környezet megteremtése érdekében. 

A 663m2 nagyságú épület jelenlegi állapota szükségessé teszi a teljes felújítást. Korszerűsítésre 

kerülnek az iskola belső terei. Szükséges 2 tanterem, a természettudományos tárgyak oktatására 

szolgáló tanterem, a művészeti nevelést-oktatást szolgáló tanterem, a nyelvoktatást és az 

informatikaoktatást szolgáló tanterem felújítása: aljzatszigetelés, burkolatcsere, falak javítása, 

festése, nem szabványos méretű, rendkívül rossz állapotú belső nyílászáró akadálymentes cseréje, 

ill. mosdó kialakítása. Az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat lehetővé tévő, oktatásra is 

alkalmas helyiségek felújítása: aljzatszigetelés, burkolatcsere, falak javítása, festése, nem 

szabványos méretű, rendkívül rossz állapotú belső nyílászárók akadálymentes cseréje. Az iskolai 

könyvtár bővítése a belső terek átalakításával közösségi tér kialakítása. A tornaszoba, valamint 

kiszolgálóhelyiségének felújítása, korszerűsítése: sportszertár kialakítása, eszközbeszerzés. 

2. Szabadtéri sporteszközök beszerzése és telepítése: 

A mindennapos testnevelés lehetőségeinek biztosítása. 4 db 

kültéri sporteszköz, lábizom erősítő, gyalogló, derékforgató, 

lábtaposó beszerzése és rögzítése. 

3. Bútorok beszerzése  

Az elavult, rossz állapotú bútorok cseréje. Orvosi szoba: 1 db 

testzsírmérő mérleg; folyosó: 14 db öltözőszekrény, 5 db 
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cipőspolc; tanári: 15 db tanári szék, 1 db naplótartó szekrény, 2 db számítógép asztal, irodák: 2 db 

forgószék, öltözők: 6 db öltöző pad, 2 db 6 ajtós öltözőszekrény + 1 db takarító eszköz tároló 

szerkény és 1 db tisztítószeres zárt tároló szekrény; étkező: 40 db szék, 1 db fali tábla, 2 db 2 ajtós 

szerkény. 

4. Melegítőkonyha és ebédlő felújítása  

A leromlott állapotú melegítőkonyha és étkező felújítása. Ebédlő -étkező felújítása: 

aljzatszigetelés, burkolatcsere, falak javítása, festése, nem szabványos méretű, rendkívül rossz 

állapotú belső nyílászáró akadálymentes cseréje. 

5. Tanári szoba felújítása, irodák kialakítása  

A pedagógusok megfelelő munkakörülményeinek biztosítása. A tanári szoba és irodák 

aljzatszigetelése, burkolatcseréje, falak áthelyezése, javítása, festése, belső nyílászárók 

akadálymentes cseréje  

6. Tetőszerkezet felújítása, tetőcsere  

A beázások, födémhibák megszüntetése a tető felújításával az 1956-ban épült épületben. A 

beázások, alulméretezett szarufák, rovarkárosodás az ácsszerkezeten, azbeszt tartalmú, leromlott 

állapotú palafedés miatt indokolt. 784 m2 palafedés és fedélszék cseréje, lapostető csapadékvíz 

elleni szigetelése 860 m2.  

7. Fűtéskorszerűsítés és homlokzati hőszigetelés  

Az iskola fűtési rendszerének a fejlesztése és homlokzati hőszigetelés energiatakarékosság és 

költséghatékonyság növelése érdekében. 2 db korszerű kondenzációs, gázüzemű fűtőkészülék és 

tartozékai, 53 db termosztát szelep és -fej felszerelése. Szigetelés: a homlokzat és a padlásfödém 

hőszigetelése, 1369 m2 

 

A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban valósul meg.  

 

További információ: 
Soproni Tankerületi Központ 
Email: sopron@kk.gov.hu 


