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A projekt „életútja”
� I. forduló elıtti elıkészítı tevékenységek
� Engedélyezési terv készítése – tervezı: Godinek Zoltán
� Projekttervezés I.
� Pénzügyi-gazdasági elemzések
� Elızetes megvalósíthatósági tanulmány
� Esélyegyenlıségi helyzetelemzés
� Akadálymentes tervdokumentáció 

� I. fordulós pályázat benyújtása Becsehely Község � I. fordulós pályázat benyújtása Becsehely Község 
Önkormányzata részérıl – 2008 január

� II. fordulós pályázat benyújtása a fenntartóváltás 
következtében a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú 
Társulás részérıl – 2008 november

� Projekttervezés II.
� Megvalósíthatósági tanulmány módosítása
� Új pályázó személyének elfogadtatása
� Dokumentációk átírása (jogerıs engedély, költségvetés)
� Kiviteli tervek készítése – tervezı: Godinek Zoltán

� Elızetes támogató döntés: 2008 december



A projekt céljai
� Átfogó cél: a hosszú távon fenntartható, 

energiatakarékosan mőködı oktatási infrastruktúra 
megteremtése, a minıségi oktatás, az 
esélyegyenlıség feltételrendszerének kialakítása

� Közvetett célok: Becsehely község népességmegtartó 
erejének fokozása

� Közvetlen cél: korszerő, akadálymentes, a kor 
igényeinek megfelelı multifunkcionális intézmény 
létrehozása



A projekt infrastrukturális 
elemei
� A meglévı leromlott állapotú iskolarész és lakóépület 

lebontása, a lapos tetıs szárny felújítása

12 db tanterem, könyvtár, teleház, étkezı és egyéb � 12 db tanterem, könyvtár, teleház, étkezı és egyéb 
kiszolgáló helyiségek

� Felújítás alapterülete összesen: 545,75 m2

� Új építés alapterülete összesen: 1301,39 m2

� Összes alapterület: 1847,14 m2



2. Fordulós támogató döntés: 2009 október



Az önrész megoszlása 









Földszinti alaprajz



Emeleti alaprajz















A projekt megvalósítás jelen 
állapota

� Jogerıs építési- és bontási engedélyek
� Kiviteli tervek

Megkötött támogatási szerzıdések� Megkötött támogatási szerzıdések
� Megkötött kölcsönszerzıdés Becsehely Község 

Önkormányzata részérıl
� Az építési tevékenység közbeszerzési folyamata 

elindult



A megvalósítás további 
ütemezése

� Közbeszerzés eredményhirdetése – 2010.02.25.

� Szerzıdéskötés a kivitelezıvel – 2010.03.12.� Szerzıdéskötés a kivitelezıvel – 2010.03.12.

� A kivitelezés tervezett befejezése:
� A közbeszerzési kiírásban: 2010.11.30.
� Tényleges: 2010.08.31.-09.15.

� Átadás ünnepélyes tanévnyitó keretében



8868 Letenye, Kossuth u. 10.

Tel: 06-93/543-010 Fax: 06-93/543-010 

E-mail: iroda@murahid.t-online.hu


