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AZONOSÍTÓ SZÁMÚ  PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL    

 

A beruházásra fordított összegből a 159 éves múltra visszatekintő Petőfi téri épület/Fiú iskola és a 

Kossuth utca 33. sz. alatti alsós körzetünk az egykori Polgári Iskola /Lányiskola épületének felújítását 

végezték el. A Petőfi téri főépületben a felújítás során teljesen megújult hét tanterem, melynek során 

festés, mázolás, a falak lambéria burkolata készült el, valamint új parketta burkolat. Sor került a lépcső 

csúszásmentesítésére is. Bővítésre került a már meglévő informatikai és vagyonvédelmi rendszer. 

Megvalósításra került az infokommunikációs akadálymentesítés. Elkészült egy kb. 60 kerékpár 

befogadására alkalmas udvari kerékpár tároló. A Kossuth utcai épületben a régi cserépfedés helyett új 

tetőlécezés, új cserépfedés készült. Hét tanterem újult meg teljes körű festés, lambériázás és új parketta 

lerakása után. Sor került a meglévő lépcsők csúszásmentesítésére.  Régi, használaton kívüli lépcsőház 

átalakításával, új közösségi teret alakítottunk ki. Teljesen újjáépültek az épületben található mosdók is. 

Elkészült egy kb. 60 kerékpár befogadására alkalmas udvari kerékpár tároló. Bővítésre került a már meglévő 

informatikai és vagyonvédelmi rendszer.  

Megvalósításra került az infokommunikációs akadálymentesítés. Az iskolai munkavégzés és az oktatás 

magasabb színvonalú elérése érdekében bútorok, berendezési tárgyak, valamint eszközbeszerzés is 

realizálódott a projekt keretében. 

A projekt megvalósításának céljai között az iskolai nevelés- oktatás alapfeladatainak ellátását támogató 

környezet kialakítása szerepelt. Az iskola vezetése a fejlesztésektől a tanulói lemorzsolódás megelőzését, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenését, a kompetenciamérés eredményeinek további 

javulását, az iskolahasználók elégedettségének növelését, az intézmény elismertségének kiszélesítését 

várja. 

Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, 

méltányos, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása. 

 

A projektről további információ a www.kk.gov.hu oldalon olvasható. 

További információ kérhető: 

karcag@kk.gov.hu    e-mail címen 

A Karcagi Tankerületi Központ 150 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az 

EFOP-4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése című konstrukció keretein belül.  

Az elnyert pályázati összegből az 5420. Túrkeve, Petőfi tér 6. és Túrkeve, Kossuth u. 33. szám alatt 

található intézmények felújítása készült el. 

A projektben tervezett kivitelezési munkálatok befejeződtek, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik. Az 

épület nyilvános átadása 2019. április 24. napon valósult meg. 
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