
Európai Uniós támogatásból újult meg  
a Baksi Iskola és Óvoda 

2011 nyarán az elmúlt 30 év legjelentısebb óvoda- és iskolafelújítási projektje valósult 
meg Bakson.  Az elnyert EU-s támogatásnak köszönhetıen sor került a Baksi Általános 
Iskola és Óvoda korszerősítésére. A versenyképes oktatási infrastrukturális feltételek 
megteremtése mellett az energetikai fejlesztésének köszönhetıen az Fenntartó több mint 
2 millió Ft-ot takaríthat meg évente. 

Hosszú évek óta mindkét intézmény esetében problémát jelentett az épületek állapota. A régi 
főtési rendszerek elavultak és jelentıs költségeket róttak a fenntartóra. Az általános iskola 
épületének nyílászárói elöregedtek, a tornaterem bár különálló épületet képez, felfőtése ezidáig a 
fıépület rendszerérıl történt. Az óvoda több területen is fejlesztésre szorult: nem rendelkezett 
tornaszobával, elegendı vizesblokk helyiséggel és csoportszobával. Több éves elıkészítı 
munkát követıen 2010. február 15-én Baks Község Önkormányzatának munkatársaival 
együttmőködve a Térségi Intézményi Társulás pályázatot nyújtott be a VÁTI Nonprofit 
Kft. Békéscsabai Területi Irodájához, amely 2010. május 18-án küldte meg támogató levelét.  

A Projekt adatai: 

• A projekt címe: Baksi óvoda és iskola felújítása, korszerősítése I. ütem  
• A projekt kódszáma: DAOP-4.2.1/B-09-2010-0008 
• Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 55.898.989,-Ft.  
• Saját forrás: 2.942.053,- Ft 
•  Összköltség: 58.841.042,- Ft 
• Kedvezményezett: Térségi Intézményi Társulás (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 
• Közremőködı szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai  

Nonprofit Kft. Békéscsabai Területi Iroda (5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 

A Térségi Intézményi Társulás a 2010. július 1-jei projektkezdést követıen lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. március 30-án kötötte meg a kivitelezıi szerzıdést a 
szegedi székhelyő HPQ Plus Kft.-vel. A mőszaki átadás-átvételre 2011. augusztus 31-én került 
sor.  

A projekt eredményeként az iskola új külsı nyílászárókat kapott, a tornaterem főtési 
rendszerét leválasztották a fıépületrıl. Az óvoda bıvítésének keretében tornaszoba, új 
kazán és kazánhelyiség, új külsı nyílászárók, iroda, közlekedı, valamint két vizesblokk 
került kialakításra, továbbá korszerősödött az elektromos rendszer. Mindkét épületben 
biztosított a projektarányos akadálymentesítés és kialakításra került 1-1 akadálymentes WC is. 

A fejlesztés hatására az intézménykben korszerőbb és komfortosabb körülmények között 
folytatódik a modern oktató-nevelı munka.  

Bıvebb információ: Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (6768 Baks, Fı u. 92.) 














