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Nagyatád Város Önkormányzata 

 
„JÖVŐKÉPzés” - A Nagyatádi Közoktatási Intézmény átfogó fejlesztése integrált 

mikrotérségi központtá című projektjéről 
 
 
 
A projekt bemutatása, céljának meghatározása 
 
 
Nagyatád Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a DDOP-2007-3.1.2./2F-2f 
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati 
felhívás keretében. 
 
A projekt kivitelezésével a Nagyatádi Közoktatási Intézmény Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Zeneiskola átfogó, jövőorientált és költséghatékony megújítása valósul meg, alapfokú 
művészetoktatással, pedagógiai szakszolgálattal és szakmai szolgáltatással.  
 
Az intézmény oktatási tevékenységében kiemelt szerepet kap az egész életen át tartó tanulást 
megalapozó programok bevezetése, a kulcskompetenciák fejlesztése, a vonatkozó 
kerettantervek, módszerek, modellek kidolgozása, az idegen nyelv oktatása, az egészséges 
életmódra- és a környezetvédelemre való nevelés elősegítése. 
 
A mikrotérségi központ komplex fejlesztésének elsődleges célja 425 tanuló korszerű, 
kompetencia alapú és inkluzív oktatása, biztosítva a speciális nevelési igényű, valamint a 
hátrányos helyzetű tanulókat integráló, XXI. századi minőségi oktatás feltételeit, valamint 210 
tanuló művészetoktatását.  
 
Az épület energiatakarékos és környezetbarát felújítása, bővítése során új tantermek, fejlesztő 
szobák, aula (682,5 m2), hangszertermek, kamaraterem (157 m2), tornacsarnok (1135 m2), 
sportudvar és kiszolgáló helyiségek, új csoport és fejlesztő szobák, szaktantermek, továbbá 
magas műszaki színvonalú, többfunkciós belső terek kerülnek kialakításra az IKT 
eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezettel. A sportudvar megújulásával, két 
betonos kosárlabda és egy kézilabda és egy műfüves futsal pálya épül. Mindezeken kívül a 
projekt nagy hangsúlyt fektet zöldterületek létesítésére, továbbá a valamennyi 
fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítésre.  
 
Az iskola rekonstrukciója, bővítése a mikrotérségi, majd középtávon kistérségi együttműködés 
révén egy hosszú távú működésre alkalmas, racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki 
számára egyenlő eséllyel hozzáférhető központot eredményez, amely hozzájárul a régión belül 
a társadalmi kohézió erősítéséhez, valamint a régió hosszú távú munkaerő-piaci 
versenyképességének javításához. 
 



Célunk inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása az intézményben az együttnevelés, a befogadó 
oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése, a sajátos nevelési 
igényű, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 
 
 
A Nagyatád Város Önkormányzata által kiírt feltételes építési közbeszerzési eljárást a ZÁÉV 
Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.), a műszaki ellenőri közbeszerzési eljárást a 
Pruneán Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 24.), nyerte meg. A 
cég képviselői a munkaterületet 2009. augusztus 28-án átvették. Az építési munkálatok 
folyamatban vannak.  
 
Az Önkormányzat által kiírt eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárást a bútorokra 
vonatkozóan az Alex Fémbútor Kft., a sporteszközök esetében Vojkovics Gábor egyéni 
vállalkozó (Jordan Sport) nyerte meg. Az eredménytelen eljárások lefolytatására 2011 első 
negyedévében kerül sor.  
 
 
 
A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 
Kivitelezése kezdete: 2009. augusztus 28. 
Befejezés tervezett időpontja: 2011. január 27. 
  
 
A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja: 
A projekt kezdete: 2009. január 7. 
A befejezés várható időpontja: 2011. március 2. 
 
 
Közreműködő szervezet: 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kft. 
7621 Pécs, Rákóczi út 62-64. 
 
 
Projekt összköltsége: 1 183 086 199 Ft 
A támogatás összege: 999 184 954 Ft 
Támogatás mértéke: 84,46 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
finanszírozásával valósul meg. 
 


