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Sarkad Város Önkormányzata 88.900.012 Ft támogatást nyert a „A helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati kiíráson a 

Széchenyi 2020 program keretében. A megnyert támogatásból a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási hely 

tálalókonyháján és étkezőjén az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

 

Meglévő épület átalakítása, bővítése: 

A kivitelezés során a meglévő általános iskolai tálalókonyha és étterem épületének átalakítása és a hátsókert irányába 

egy új épületrésszel való bővítése valósul meg. Az étterem a meglévő épületrészben kap helyet, míg a melegítő-tálaló 

konyha helyiségei, valamint a szociális és kiegészítő helyiségek az új bővítményben kerülnek kialakításra. Az átalakítást 

és bővítést követően kialakítandó épület hasznos alapterülete összesen 205,85 m². 

A kivitelezés keretében a meglévő épületrészben található válaszfalak kibontásra kerülnek, majd a meglévő épületrész 

felújítására (tetőszerkezet, padozat, talajvíz elleni utólagos falszigetelés aláfűrészeléses eljárással), belső alaprajzi 

átalakítására, energetikai korszerűsítésére (külső nyílászárók cseréje, födém és homlokzati falak utólagos 

hőszigetelése), a villamos hálózat teljes felújítására, valamint épületgépészeti munkák elvégzésére (radiátoros központi 

fűtési rendszer kiépítése kondenzációs gázkazánnal, légkondicionálók telepítése, ivóvíz- és szennyvízhálózat 

rekonstrukciója) kerül sor. 

Az új bővítmény épületrész hagyományos szerkezettel, földszintes, kontyolt nyeregtetővel, cserépfedéssel, a 

hőtechnikai szabványoknak megfelelő szigeteléssel, külső nyílászárókkal épül meg. 

Új raktárépület építése: 

Az új, szabadon álló, egyterű, földszintes, hagyományos szerkezetű magastetős épület raktározási funkciót tölt be, 

hasznos alapterülete 21 m². Az épület funkciója miatt fűtési rendszer kiépítése nem szükséges, az épület elektromos 

energia ellátása kiépítésre kerül. 

Akadálymentesítési feladatok: 

A kivitelezés során a projektarányos akadálymentesítést szükséges elvégezni. A meglévő épület átalakítása, bővítése 

során akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. Az épületen belül akadálymentes közlekedési sávok kerülnek 

kijelölésre. Az iskola területén belül az éttermi bejárat közelében akadálymentes parkoló létesül. 

A projekt összköltsége:       88.900.012 Ft 

Elnyert támogatási összeg:       88.900.012 Ft 

Támogatás intenzitása:         100% 

A projekt kezdete:            2018.09.01. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:         2021.01.13. 
 

A felhívás keretében lehetőségi nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására. Az erre irányuló 

fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzat saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra 

alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg a városban.  
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