
  
 

  

 

 

Projekt címe:  "BEAVATKOZÁSI MUNKÁLATOK AZ OKLÁNDI SPECIÁLIS ÉS INKLUZÍV 

OKTATÁSI KÖZPONTBAN" SMIS kód.: 122706 

Finanszírozási Program:  

2014-2020 Regionális Operatív Program,  

10. Prioritási tengely „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése”,  

10.1. Beruházási prioritás „Beruházás az oktatásba és a képzésbe, ideértve a szakképzést 

is, a készségek elsajátításához és az egész életen át tartó tanuláshoz az oktatási és 

képzési infrastruktúra fejlesztése révén”,  

10.1.B Kiemelt célkitűzés „Az oktatásban való részvétel növelése korai gyermekkor és 

kötelező oktatás, különösen a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett gyermekek 

számára” 

A pályázat megvalósításának helyszíne: Oklánd Község, 5 sz. és 69 sz., Harghita Megye, 

Románia; 

Annak biztosítása érdekében, hogy a speciális iskolai célú épületekre a mindenkori 

hatályos jogszabályoknak megfelelően működjön, és az építmények minőségéről szóló 

10/1995. Sz. Frissített törvénynek megfelelő későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

a felújított épületeknek biztosítani kell a következő alapvető követelményeket: 

a) mechanikai szilárdság és stabilitás; 

b) tűzbiztonság; 

c) higiénia, egészség és környezetvédelem; 

d) üzembiztonság; 

e) zajvédelem; 

f) energiatakarékosság és hőszigetelés; 

g) a természeti erőforrások fenntartható használata. 

Általános javaslatok a szükséges építési beavatkozásokról: 

• Az alapok szellőzésének biztosítása; 

• Annak biztosítása, hogy az összes belső tér beépüljön az épület működésébe; 



  
 

  

 

 

• A fogyatékkal élők hozzáférésének megoldása; 

• Megoldások (pl. Nagy hőátbocsátással ellenálló anyagok) megtalálása az 

energiaauditban javasolt épületek energiateljesítményének növelésére szolgáló 

beavatkozási munkákhoz; 

• A meglévő burkolat és keret leszerelése, valamint új burkolat és keret készítése 

segédelemekkel (kötények, védőburkolatok, árkok, védőfólia stb.); 

• A vázelemek kezelése fertőtlenítő és égésgátló oldatokkal; 

• A meglévő ereszcsatornák és lefolyók cseréje újakkal (a horganyzott lemez 

kivételével); 

• A használt padlók cseréje minden szobában keményfa laminált padlóval; 

• A homlokzat javítása; 

• Beltéri vakolatok a falakon és a mennyezeten; 

• A termek és az tornaterem padlójának felújítása; 

• A belső ácsmunkák cseréje kiváló minőségű fa ácsokkal; 

• Tantermek, laboratóriumok, irodák berendezése és belső berendezése az oktatási 

egységekre jellemző bútorokkal; 

• Az épület energiafogyasztásának optimalizálására irányuló beavatkozások nem 

befolyásolják a homlokzatok építészeti plaszticitását; 

• Az egészségügyi csoportok felújítása a műszaki-egészségügyi adottságok (mosdók, WC-

csészék, szerelvények stb.) Megváltoztatásával; 

• Fogyatékossággal élő személyek egészségügyi és illemhelységeinek kialakítása a 

hatályos előírásoknak megfelelően; 

• A járdák helyreállítása az épületek teljes körvonalán, az épületek külseje felé lejtve, és 

az udvar egy részének burkolása (Oklánd 5 sz. –200 nm-en és Oklánd 69 sz.–431 nm-en); 

• Sérült kerítések helyreállítása; 

• A beltéri világítótestek és aljzatok, az elektromos panelek méretezése és cseréje annak 

lehetőségével, hogy előre nem látható helyzetekben az áramot kiegészítsék, beleértve 

az elektromos csatlakozást is; 

• A helyszíni előírásoknak megfelelően növelni kell a világítási szintet minden térben; 

• Gazdaságos világítótestek, időzítők, LED-es világítás, jelenlétérzékelőkkel történő 

automatizálás, a teljes éves fogyasztás csökkentése érdekében; 

 Biztonsági világító rendszerrel ellátott berendezések a belső kiürítési útvonalak 

megjelölésével; 



  
 

  

 

 

 

• Az összes tanterem felszerelése általános célú aljzatokkal és mennyezeti projektorral a 

videoprojektorhoz; 

• Minden tanterem és laboratórium felszerelése számítógépes aljzatokkal, amelyek 

szükségesek a tanításhoz interaktív táblával és videoprojektorral; 

• Hangjelző rendszer; 

• Külső földelő és villámvédelmi berendezések cseréje; 

 

Az épületekre vonatkozó javasolt beavatkozási munkák szükségesek ahhoz, hogy olyan 

oktatási környezetet teremtsenek a hallgatók és tanárok számára, amely minimális 

kényelmet és biztonságot kínál számukra, és lehetővé teszi számukra a hatékony 

oktatási-oktatási folyamat végrehajtását. 

 

Beruházási érték becslés: 

- az Az állami beruházások és a fiskális-költségvetési intézkedések terén hozott 

intézkedések megállapításáról szóló 114/2018. Sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján, 

valamint a Műszaki-Gazdasági Bizottság jóváhagyott az 1. sz. 18320/2019 

véleményezése alapján; 

 

Az "Beavatkozási munkálatok az Oklándi Speciális és Inkluzív Oktatási Központban" 

beruházás összértéke 3 694 590,59 lej áfával, amelyből a C + M értéke 2.074.990,52 lej 

áfával. amelyből: 

- Az Oklánd 5 sz. alatti Épületre vonatkozó beruházási összértéke: 1.607.513,12 lej 

áfával, amelyből a C + M értéke 834.805,26 lej áfával. 

- Az Oklánd 69 sz. alatti Épületre vonatkozó beruházási összértéke: 2.087.077,45 lej, 

T.V.A., amelyből a C + M értéke 1.240.185,25 lej áfával. 

 

A Finanszírozási Szerződés összértéke 3 694 590,59 lej. 

Az MA / IB vissza nem térítendő finanszírozás: 1 776 898,76 lej; 

Hargita Megye Tanácsának hozzájárulásának összértéke 1.917.691,83 lej, amelyből: 

- A támogatható társfinanszírozás értéke: 36.263,25 lej; 



  
 

  

 

 

- Nem támogatható érték áfával: 1.881.428,58 lej. 

A pályázat megvalósításának időtartama 68 hónap, illetve 2017.08.28 és 2023.03.31 

között, amelyből a pályázat tevékenységeinek kivitelezési időtartama 27 hónap, illetve 

2020.12.29 és 2023.03.31 között. 

 

 

 


