
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A „Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hál ózat és 

központjának kialakítása” 

címő projektr ıl tájékoztató 

 
 

 



 

    

                                                                     

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
 
 

Projekt megnevezése: 
 
Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása 
 
A projekt leírása: 
 
A projekt célja Bátaszék, Alsónyék, Pörböly integrációjával, szakmai együttmőködésben 
Mórágy, Báta, Bátaapáti településekkel egy infrastrukturális fejlesztésen alapuló integrált 
intézmény kialakítása, amely a bölcsıdétıl az érettségiig biztosítja a színvonalas nevelést és 
oktatást. A projekt eredményeként 9 feladatellátási hely fejlesztésére kerül sor, 6 szakmai 
együttmőködı kerül bevonásra, amely 1200 gyermek számára biztosítja a közoktatáshoz való 
egyenlı esélyő hozzáférést.  
 
Feladatellátási helyek: 



 

o Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
o II. Géza Gimnázium 
o Városi Óvoda Bátaszék 
o Alsónyéki Tagóvoda 
o Pörbölyi Tagóvoda 
o Bátai Általános Mővelıdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 
o Bátai Általános Mővelıdési Központ Óvoda 
o Napköziotthonos Óvoda Bátaapáti 
o Bátaszéki Bölcsıde (óvodai intézményegységen belüli szakmai feladat) 

 
A fejlesztés keretében a Városi Óvoda Bátaszék 3 óvoda telephelyének 1 épületbe történı 
összevonására kerül sor úgy, hogy a Perczel utcai óvoda szomszédságában lévı telken új, 10 
csoportos, az óvodai neveléshez szükséges elıírt helyiségekkel rendelkezı óvodaépület 
felépítésére kerül sor, összeépítve a Perczel utcai óvodaépülettel, amelybe annak felújítását 
követıen a bölcsıde beköltözik.  
Az általános iskola főtésének, nyílászáróinak, iskolakonyhájának rekonstrukciójára kerül sor. 
Új épületszárny kerül kialakításra, amelyben helyet kap aula, általános tantermek, ének-zene 
egyéni és csoportos tanítását szolgáló tantermek, humán szaktanterem és könyvtár.  
A gimnáziumban a főtési rendszer és a nyílászárók korszerősítésére kerül sor. A 
tornaterembıl 1 osztályterem és 1 elıadóterem kerül kialakításra. A kialakítandó 
épületbıvítés 200-250 fı befogadására alkalmas termet, melegítıkonyhát és vizesblokkot 
foglal magába.  
A pörbölyi óvoda tekintetében az átalakított óvodarész 1 csoportszobát, gyermeköltözıt, 
gyermekmosdót, elkülönítı szobát, egyéni fejlesztı szobát, nevelıi szobát, felnıtt mosdót, 
WC-t fog magába foglalni. Sor kerül az épület tetıfelújítására, hıszigetelésére, burkolatok 
felújítására, a fızıkonyha rekonstrukciójára.  
Az alsónyéki óvodában sor kerül egyéni fejlesztı helyiség kialakítására, a wc-mosdó 
bıvítésére. Külön bejárattal melegítıkonyha, mosogató, hulladéktároló épül. Megvalósul a 
nyílászárók cseréje, a tetı, és padlóburkolatok, víz, gáz, elektromos ellátás felújítása. 
A beszerzendı eszközök fejlesztıpedagógiai, logopédiai, gyógytestnevelési, etnikai nevelési 
feladatokhoz kapcsolódnak.  
A bıvítéssel, felújítással érintett intézmények az elıírásoknak megfelelıen 
akadálymentesítésre kerülnek, illetve a projekt megvalósítása során a környezetvédelmi 
elıírások maradéktalanul érvényesülnek.  
 
A projekt eredményeként szélesedik a kompetencia alapú oktatás korstruktúrája, mert az 
óvodától a gimnáziumig bevezetésre kerül. Az SNI gyermekek integrált oktatása növelni 
fogja a fogyatékkal élık esélyeit a továbbtanulásra, boldogulásukat az életben. Ezt a célt 
szolgálja a teljes körő akadálymentesítés is. Az IPR programok kiterjesztése hozzájárul a HH 
gyermekek fejlıdéséhez és esélyegyenlıségéhez. Az infrastrukturális fejlesztés, a korszerő 
informatikai háttér megteremtés biztosítja a korszerő iskolai oktatás technikai feltételeit.  
 
 
A projekt összköltsége: 1 176 635 502 Ft 
 
Támogatás összege: 996 697 235 Ft 
 
Kedvezményezett(ek) neve és elérhetısége: 
Bátaszék Város Önkormányzata Alsónyék Község Önkormányzata 
7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 7148 Alsónyék, Fı utca 1. 



 

Tel.: 06 74/591-500, 491-958 Tel.: 06 74/491-146, 591-069 
Fax: 06 74/591-505 Fax: 06 74/491-146 
 
Pörböly Község Önkormányzata Báta Község Önkormányzata 
7142 Pörböly, Óvoda utca 1. 7149 Báta, Fı utca 147. 
Tel.: 06 74/491-542 Tel.: 06 74/490-558 
Fax: 06 74/491-542 Fax: 06 74/590-018 
 
Bátaapáti Község Önkormányzata Szakmai együttmőködı partner:  
7164 Bátaapáti, Petıfi utca 2. Mórágy Község önkormányzata 
Tel.: 06-74-409295 7164 Mórágy, Alkotmány utca 3. 
Fax: 06-74-409255 Tel.: 06 74/493-043 
 Fax: 06 74/591-034 
 
Közremőködı Szervezet neve és elérhetısége: 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Dél-dunántúli Területi Iroda 
7621 Pécs, Rákóczi utca 62-64.  
 
Hivatkozások: 
 
www.nfu.hu  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
 
www.nfu.hu/rop_ih  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési 

Programok Irányító Hatósága (Irányító hatóság) 
 
www.vati.hu  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda (Közremőködı 
Szervezet) 

 
www.bataszek.hu Bátaszék Város Önkormányzata 
 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 

nfu@nfu.gov.hu * www.nfu.hu 


