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A sportpálya felújítása 100 %-ban elkészült. 
Régi burkolat javítása, részben felszedése, 

terület előkészítése. Megfelelő talaj 
előkészítés után ütéscsillapító sportgumilap 

telepítése záró profilokkal.  Az új 
sportpályára kézilabda vonalfestése is 

megtörtént. A pályát már használják is a 
tanulók és környéken lakók.  A bejárat mellé 

a falra kihelyezésre került a Széchenyi C 
típusú projekttábla.    A közösségi tér 
komfortossabbá tételét is vállaltuk a 

pályázatban. Ennek érdekében megrendeltük 
a megfelelő kültéri padokat, asztalokat, 
szemeteseket, melyek február végén, 

március elején fognak érkezni és kihelyezésre 
kerülni. Szintén vállalásunk volt az aszfaltos 
közösségi tér részbeni megújítása, ezeket a 

munkákat -  már megkötött szerződés szerint 
-  március közepén végzik el.      A projektre 
elnyert támogatás összege: 13.804.500-, Ft. 

Az építési bekerülési költségből ezidáig: 
10.743.516-,Ft-ot használtunk fel.

Záró elszámolás készítésének ideje a június 
hónap. A Várkerti Általános Iskolásokért 

Alapítvány elnyert pályázata három 
költségkategóriára kapott támogatást: 

projektmenedzsment költség: 156.146-, 
építéshez kapcsolódó költség: 13.641.862-, 
nyilvánosság biztosításának költsége: 6.492- 

Mindösszesen: 13.804.500-, forint.                  A 
sportgumilapok,a hozzátartozó telepítő 

rendszer anyagköltsége: 7.292.391-, Ft volt. A 
sportgumilapok telepítése, a terület 

előkészítése: 3.902.964-, Ft-ba került. A köztéri 
padok, asztalok, szemetesekre szállítással 

együtt: 1.109.091-, Ft-ot költöttünk. Az 
aszfaltozási munkálatok a régi aszfalt 

bontásával, a terület előkészítésével, új 
aszfaltborítással mindösszesen: 3.394.644-, 
került. Ennek egy részét fizettük az elnyert 

pályázatból: 1.077.300-. forintot, a fennmaradó: 
2.317.344-, forint összeget pedig az Alapítvány 

finanszírozta.
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Az aszfaltos közösségi téren a régi, 
töredezett, hiányos aszfaltburkolatot 

felszedték a kivitelezők. A terület 
előkészítése, rendezése után új aszfaltot 

kapott az udvar. A pályázaton elnyert összeg 
és az Alapítvány anyagi lehetőségéből 

adódóan az aszfaltos közösségi tér  fele 
újulhatott meg.            A kültéri padok, 

asztalok, szemetesek szállítása megtörtént.  
A bútorok összeszerelés után kikerültek 

rendeltetési helyükre: a sportpályához, az 
aszfaltos és füves közösségi terekre. Most 
már mind a sportpálya, mind a közösségi 

terek, az udvari bútorok szolgálják a hasznos 
szabadidő eltöltését a diákok, szülők, 

pedagógusok, környéken lakók részére 
egyaránt.            A felújítások után 

balesetmentesen lehet sportolni és 
kikapcsolódni a közösségi tereken. További 
cél a megújuló közösségi tereket használó 
célcsoportok nagyságrendű növekedése új 

programokkal, szolgáltatásokkal.
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