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1. Az új iskola tetıtér-beépítése (új tantermek kialakítása) és a 
főtésrendszer korszerősítése: 
Az általános iskolában az épületek főtése 150 fm főtıvezetéken valósul 
meg, melynek hatásfoka alacsony. 
A projekt egyik célja az energia-költségek csökkentése és az oktatás 
egy épületbe történı átszervezése, mely a következı elemek 
megvalósításával válik elérhetıvé: 

− energia-takarékos kazánok, főtıberendezések építése, 
− a jelenlegi távhıcsatorna elbontása, 
− tantermek kialakítása a tetıtérben, megszüntetve ezáltal a régi 

iskolában történı gazdaságtalan mőködtetést. 
A tetıtér-beépítéssel létrejövı kapacitás-növekedés lehetıvé teszi egy 
„tudásközpont kialakítását is: 

− SNI (speciális nevelési igényő) gyerekek oktatása, 
− felnıttképzési lehetıség kialakítása (alapképzés, szakmai átképzés), 
− helyiség biztosítása a kistérség közösségének az EU-s 

ismeretanyagok átadásához, megtárgyalásához. 

2. Az iskolai konyha felújítása az új HACCP elıírásai alapján: 
A korszerőtlen eszközökkel mőködı, óvodai és iskolai étkezést ellátó 
konyha és berendezései felújításra szorulnak. Jelenleg a konyhán 
vezetékes gáz hiányában palackos gázzal oldják meg a fızést, mely 
gazdaságtalan. 

− a régi, korszerőtlen eszközöket, gépeket újabb fejlesztésőekre, 
gazdaságosabbakra kell cserélni, 

− a mőködést a jelenlegi palackos rendszerrıl a gazdaságosabb 
vezetékes gázüzemre kell átállítani. 

3. Nyílászárók cseréje, épület hıszigetelése: 
A 80-as években átadott iskola nyílászárói rossz állapotúak és az épület 
hıszigetelése sem megfelelı. Az így keletkezı energia-veszteség jelentıs 
többletkiadást okoz az önkormányzatnak. 

− a nyílászárókat ki kell cserélni, 
− az épület külsı falszigetelését meg kell oldani, 
− a tetıtér hıszigetelése a beépítéssel együtt fog megvalósulni. 

4. Az iskolai és a községi könyvtár egy helyre -  az iskola épületébe - 
történı összevonása: 
A községben jelenleg 2 könyvtár mőködik (az iskolában és a Mővelıdési 
Házban), melyek összevonásra kerülnének az iskola épületében egy 
modernebb, több szolgáltatást is nyújtó könyvtárban: 

− internetes sarok kialakítása, 
− a jelenlegi könyvtár  hely hiányában csak kölcsönzési lehetıséget 

biztosít. A kialakítandó új teremben asztalok és székek 
elhelyezésével és megfelelı környezet kialakításával a helyben 
történı ismeretszerzés és felkészülés lehetısége is adott lesz.  

 


