SAJTÓKÖZLEMÉNY
Felújított iskolában kezdik a tanévet a rétsági diákok
2013. szeptember 2-án, a szokásos tanévnyitó ünnepséget követően a rétsági diákok egy
teljesen megújult iskolaépületben kezdhetik meg az új oktatási évet.
Bevezető
Rétság Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.2/A pályázati forrásból megújítja és új funkciókkal
bővíti a városközpontját. Ennek a projektnek egyik önálló eleme az általános iskola külső
felújítása. A mintegy 40 millió forint (39.433.663) összköltségű beruházáshoz a Európai Unió 33.5
millió Ft támogatást nyújtott. (33.518.613)
A munkálatok részeként teljesen megújult az iskolaépület külseje. Az alapvető cél egy korábbi
pályázatból akadálymentesítéssel korszerűsített és így belülről nagyrészt felújított épület hőszigetelése volt. Ennek keretében korszerű nyílászárók kerültek beépítésre. Hőszigetelő réteget kapott a födém, ami nem nagyon látható – viszont érzékelhető lesz a fűtésszámla csökkenésében – és teljes
burkolattal látták el a külső falfelületeket. Természetesen ezt követte az új felületek korszerű nemesvakolattal való átfestése és a kapcsolódó munkarészek. Például az esővíz elvezető csatornák cseréje.
A projekt részeként a korábban forgalmas út és parkoló mellett bekerítetlenül álló iskolai terület
kerítéssel való ellátása, ilyen módon a tanulók biztonságos elhelyezése mellett a vagyonvédelem
is jelentősen javult. Ugyancsak kerítést kapott az intézmény játszóudvara. Ezzel elérhető, hogy a
gyermekek a teljes iskolaidőt a környezettől elválasztott, biztonságos területen tölthetik el.
Itt kell megemlíteni, hogy a pályázat keretében megújul az oktatási intézmény előtti park is,
valamint új parkolóhelyek jöttek létre. Ez egy önálló projektelem, amely 6,1 millióból valósul meg.
Az utak járdák létesítése már megtörtént, befejezése a növények telepítésére alkalmas időjárást
követően valósul meg. A park egy részébe került áthelyezésre a korábbi alsó tagozatos iskolaépület mellett a szülők összefogásával készült játszótér. (Korábban az oktatás két épületben zajlott, de az előző akadálymentesítési felújítás kapcsán a jelenlegi létesítmény alkalmassá vált a
teljes tanulólétszám befogadására, így a más helyen létesült új szabványoknak megfelelő
játszótér is az iskola közelébe került áttelepítésre.
Tervek szerint 2013 szeptember 2-án, hétfőn reggel, az ünnepélyes tanévnyitó keretében Mezőfi
Zoltán polgármester, az intézmény jelképes kulcsának átadásával avatja a megújult házat,
amelyben így már lényegesen jobb körülmények között indulhat az oktatás.
A projekt rövid összefoglalása:
Rétság Város Önkormányzata két fordulót követően nyert el támogatást a „Rétság város központi
településrészének funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító
számú pályázatához, mely az Észak Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetésre
került „Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése)”
című, ÉMOP-3.1.2/A kódszámú pályázati konstrukcióra került benyújtásra.
A támogató döntés kézhezvételét követően a Támogatási Szerződés megkötésére 2012. augusztus 31-én került sor. A projektbe konzorciumi partnerként került bevonásra a Paletta Trade
Kft. valamint a Lomen és Társa Kereskedelmi Kft. A projekt megvalósítás 2010. november 5-én
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Telefon: +36 (00) 550100,
E-mail: hivatal@retsag.hu
Honlap: www.retsag.hu

kezdődött a Paletta Trade Kft. projekt elemének megvalósításával. A projekt zárásra 2013.
november 4-én kerül sor. A teljes projekt költség 342 353 575 Ft, melyből a támogatás összege
277 809 024 Ft. A fennmaradó összeget Rétság Város Önkormányzata és a konzorciumi
partnerek saját forrásból finanszírozzák.
A projekt elemei:
Rétság Város Önkormányzata részéről: a pályázat a város központi részét érintő projekt elemek
megvalósítását célozza.
1) Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval és gyalogoshíd építése a város központi belterületén, a Kossuth Lajos u., Zrínyi u. és a Rákóczi Ferenc utcák által határolt területen
2) Az Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, külső homlokzatának hőszigetelése, az
iskola előtti park kialakítása, kerítés építése
3) A Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezető árok építése
4) A Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezető árok kiépítése, parkolók kialakítása
5) A Piactér területén lévő közművek felújítása, vízelvezetés megoldása, parkoló felújítása,
zöldfelületek fejlesztése
6) A Művelődési Ház belső felújítása
7) Művelődési Ház előtti park felújítása
8) Iskola előtti park felújítása
A Paletta Trade Kft. konzorciumi partner támogatott tevékenysége:
1) Festéküzletként működő épület egységes, modern városképbe illeszkedő módon történő
külső és belső felújítása
A Lomen és Társa Kereskedelmi Kft., mint konzorciumi partner támogatott tevékenysége:
1) A vállalkozást személygépjárművel felkereső vevők, üzletfelek részére parkoló kialakítása egységes, kulturált városkép kialakítása.
Tájékoztatásul
Az oktatási rendszer átszervezése kapcsán – tekintettel arra, hogy Rétság város lakossága nem
éri el a törvényben meghatározott létszámot -, az intézmény fenntartása és működtetése a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerületéhez került. Az épület az önkormányzat
tulajdonában maradt, a működtetést a továbbiakban a KLIK végzi. A pályázat benyújtása és a
források megszerzése még az átszervezés előtt történt. Az intézményfenntartóval egyeztetve így
a város megvalósította a beruházást, ami egyrészt a helyben tanuló diákok jobb ellátását garantálja, másrészt az önkormányzati tulajdonban maradó ingatlan állagmegóvását szolgálja. Nem
elhanyagolható szempont, hogy jelentős megtakarítást jelent a működtető költségvetésében a
rezsiszámlák csökkenésével.
Ugyancsak említésre méltó, hogy a pályáztatást és a kivitelezést a város képviselő-testülete úgy
ütemezte, hogy a nyári szünet idején kerüljön elvégzésre minden munka. Így a kivitelezők sem
az előző tanév végén nem zavarták az oktatást, sem a tanévkezdés után nem végeznek
munkát. A tanév a befejezett épületben gond nélkül elkezdődhet.
Kiegészítő információk:
A projekt megvalósításával kapcsolatos információk megtalálhatók a www.retsag.hu/vkr
honlapon. Az itt lévő dokumentumok, képek a sajtó számára felhasználhatók. Az alapkőletételi
ünnepségről is itt lesznek elérhetők felhasználható méretű digitális fotók.

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Telefon: +36 (00) 550100,
E-mail: hivatal@retsag.hu
Honlap: www.retsag.hu

