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Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült az EFOP-4.1.7-

16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával. 

 

A projekt a Nyírábrányi Közösségi Színtér elnevezésű közművelődési intézményének fejlesztésére épül, a 

településen az intézmény az Ábrányi Kornél tér 5 szám alatt található. A közművelődési intézmény egy 

épületben található a könyvtárral, azonban a fejlesztés kizárólag a Közösségi tér helyiségeit érinti. Az épület 

alagsorában kerül kialakításra 3 összenyitható helyiség. A projekt keretében ezen helyiségek felújítása, 

átalakítása történik meg, valamint az egész életen át tartó tanulást segítő és támogató eszközök kerülnek 

beszerzésre. Az alagsort felújítva, helyiségeit újragondolva kialakításra kerülnek képzési-oktatási helyiségek 

és a működésükhöz szükséges funkciók.  

A pályázatban foglalt felújítások végrehajtásával a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 

keretén belül az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és 

területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése megvalósul: elsősorban a tanulási 

kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció 

kompetenciák, az attitűdformálást, a tanulás elsajátítását kívánjuk megcélozni, elérni a településen. 

 

A fejlesztés főbb elemei, eredményei a következők: 

A pince részben lévő három helyiség teljes felújításra szorul, ez érinti  

- az elektromos hálózatot,  

- a szellőztetést és fűtést, valamint  

- a falak és mennyezet komplett vakolását és festését,  

- a megfelelő szigetelés után, 

- továbbá tervezett az oktatási- és kiszolgáló funkciók felszereléseinek korszerűsítése, bővítése, 

cseréje.  

 

A pályázat keretében beszerzésre kerülő főbb eszközök az alábbiak: 

• 2-2 db szekrény, 

• 6 db asztal 30 db székkel, 

• 1 db televízió, 

• 1 db laptop, valamint 

• a foglalkozások felszerelései, úgy, mint képkeretek, gitárok,szintetizátor, sakk készletek, hímző 

felszerelések. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2018.03.01-2018.11.30. 

A projekt elszámolható költsége: 19 998 384 Ft, 

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 19 998 384 Ft, 100%. 

 

 

       

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 

Nyíri Béla polgármester 

pm@nyirabrany.hu 


