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Kedvezményezett: Sárospataki Tankerületi Központ

KAZINCZY FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI TANULÁST
SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.1.3-17-2017-00074
A Sárospataki Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra EFOP-4.1.317-2017-00074 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola:
Az iskola felújítása nemrég került megvalósításra, így az szerkezeti-esztétikai állapota megfelelő. A fejlesztésnek
köszönhetően a telekhatáron álló falazott kerítés vakolata 260 m2-en kerül újravakolásra. A jelenlegi sportpálya aszfalt
burkolatát lecserélve EPDM gumi burkolat kerül lefektetésre. Az új pálya mérete 42,67*21,67 m lesz. A meglévő füves
pálya mellé 132 m hosszan és 5 m magasságban labdafogó kerül kialakításra. Az iskola udvarán található játszótér
jelenlegi állapota balesetveszélyes, a vonatkozó szabványoknak nem megfelelő. A meglévő játékok elbontásra kerülnek
és helyükre egy kéttornyos vár, egy fészekhinta és három darab mérleghinta kerül telepítésre, melyek biztonságos
használatához 30 m2 területen lefektetett gumi eséscsillapító burkolat járul hozzá. A sportpályát kiegészítve kétpályás
salak futópálya épül.

Jókai Mór Általános Iskola Tagintézmény:
Az iskola felújítása nemrég került megvalósításra, így az szerkezeti-esztétikai állapota megfelelő. A telekhatáron 150 m
hosszúságban hiányzik a kerítés, a fejlesztés során ez kiépítésre kerül. . A jelenlegi sportpálya aszfalt burkolatát
lecserélve EPDM gumi burkolat kerül lefektetésre. Az új pálya mérete 30,76*11,35 m lesz. Az iskola udvarán új játszótér
épül, többek között láncos egyensúlyozó függőhíddal, kettő darab rugós hintával, homokozóval és egy kéttornyos őrvár
csúszdával. A játékok biztonságos használata érdekében 60 m2 eséscsillapító gumiburkolat kerül lefektetésre.
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Esze Tamás Általános Iskola Tagintézmény:
Az udvar térkő nélküli részén vízelvezető rendszer kerül kiépítésre. A beruházás során a meglévő sportpálya újraaszfaltozása valósul meg, illetve kialakításra kerül egy EPDM gumi burkolatú sportpálya is. Az iskola udvarán új játszótér
épül, többek között láncos egyensúlyozó függőhíddal, fészekhintával, mérleghintával és egy kéttornyos őrvár
csúszdával. A játékok biztonságos használata érdekében 60 m2 eséscsillapító gumiburkolat kerül lefektetésre.

A beruházások összköltsége 139.998.200,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt
tervezett fizikai befejezése: 2018. év 12. hó 31. napja.

