TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1 - Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése
Szadai Székely Bertalan Óvoda kapacitásbővítése és nevelési
hatékonyságának fejlesztése
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Támogatást igénylő rövidített neve

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15730545-213

Statisztikai szám:

15730545-8411-321-13

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

730545

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

1 / 12

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Szada
Irányítószám
2111
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Pest
Kistérség
Gödöllői
Járás
Gödöllői
Közterület:
Dózsa György út
Házszám:

88.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Szada
Irányítószám
2111
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Pest
Kistérség
Gödöllői
Járás
Gödöllői
Közterület:
Dózsa György út
Házszám:

88.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai
Név:
Pintér Lajos
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:

Telefon (mobil):
+36/301596480
E-mail:
polgarmester@szada.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:
Kovács Máté
Beosztás:
kapcsolattartó
Telefon:

Telefon (mobil):
+36 70 / 492 5353
E-mail:
kovacsmate9205@gmail.com

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:
Szabóné Molnár Krisztina
Beosztás:
kapcsolattartó
Telefon:

Telefon (mobil):
+3630/2074793
E-mail:
muszak3@szada.hu
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Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Szadai Székely Bertalan Óvoda kapacitásbővítése és nevelési hatékonyságának fejlesztése
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2025.08.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A fejlesztendő intézmény Szadán a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde, ami Pest megye Keleti Agglomerációjához tartozik. Óvodai
ellátás kettő épületben biztosított (Dózsa György út 63., Posta köz 12.). A székhelyi óvodában hat óvodai csoport működik, összesen
170 fővel, ami 94%-os kihasználtságot jelent. A telephelyi óvodában (Postaköz utca 12.) pedig három óvodai csoport működik 91%os kihasználtság mellett. A lakosság létszámának növekvő tendenciája miatt a település fokozott nyomásnak van kitéve az óvodás
korosztályú gyermekek ellátása során. 2024-re prognózisok szerint 132 fő beiratkozásra váró kiscsoportos korú lesz a településen
(2020-ban ez a szám 84 volt), melynek a jelenlegi kapacitásokkal nem tud megfelelni a település. Ebből kifolyólag ezúton folyamodik
a településfejlesztési támogatáshoz, mely felhasználása révén kibővítésre kerülne az intézmény kapacitása, illetve a nevelési
hatékonysága is javulna. Projekt műszaki-szakmai tartalma önállóan és önállóan nem támogatható tevékenységekből áll. A projekt
során a Dózsa György út 63. szám alatt található épület kerül átalakításra és bővítésre. Az alapterület növekedése az önkormányzat
100%-os tulajdonában lévő Dózsa György út 65. szám alatt lévő telekre irányulna. Az ingatlan előzetes, önerőből történő
megvásárlása az óvoda potenciális kapacitásbővítése miatt valósult meg. Az új épületrészben a 90 fő befogadására alkalmas 3
csoport szoba mellett létrejönnének további kiszolgáló és szociális helyiségek. A beruházás jellemzője, hogy nem csak horizontálisan,
de vertikálisan is elkülönülnek a fejlesztések. A fejlesztéssel érintett földszinti helyiségek összege 425,52 m2. A három csoportszoba
egyenként megközelítőleg 60 m2-t tesz ki. Mindhárom csoportszobához tartozik mosdó, valamint egy közös öltöző közlekedővel is
megépítésre kerül 63,13 m2-en. Az épületben felnőtt és akadálymentesített mosdók, valamint udvari mosdók is lesznek. Ebben az
épületben kerül kialakításra 2 db iroda az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes és az óvodatitkár számára. Az bővítmény külső
területén minden csoportszobából külön bejárattal nyíló terasz is megépítésre kerül összesen 91,52 m2-en. Átalakított meglévő
óvodaterület, új melegítőkonyhával kerülne ellátásra. Az új konyha összesen 32,74 m2-en kerül megépítésére, amely magába
foglalja a tálalót közlekedővel 11,10 m2-en , a melegítőkonyhát 9,47 m2-n, valamint mosogatót és konyhai öltöző. Itt kap helyet egy
só- és egy fejlesztőszoba is összesen 27,98 m2-en. A szuterénszint összesen 163,12 m2 alapterületű lenne az új épületrész alatt. A
legnagyobb helyisége a tornaterem, ami 60,26 m2-en helyezkedne el. Ehhez tartozik egy sportszertár (27,12 m2), öltöző (18,8 m2), 2
db tároló (összesen 36,82 m2). A termeket egy előtér és közlekedő köti össze. Átalakított meglévő óvodaterület, tetőtéri átalakítása
során a meglévő óvodaépület tetőterében 101,59 m2 kerül átalakításra, amelyben a nevelőtestületi szobák, az orvosi szoba, a ped.
aszisztensi szoba, valamint az öltözők, mellékhelyiségek, közlekedők és a lépcsőház is érintett. A komplex fejlesztés során az Óvoda
270 fő befogadására válik alkalmassá, mely révén meg tudna felelni a településen fellehető további intézményekkel együtt a
prognosztizált 350 főnek. Az önkormányzat eltökélt célja, hogy nem csak a minimális elvárt feladatellátást akarja elérni, hanem
komplex oktatási lehetőségeket kínálni a pedagógusok számára, a település gyermekeinek készségei fejlesztése érdekében. Egy
kiegyensúlyozott, boldog élet irányába indulhassanak el. Szada elkötelezett a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség mellett. Ennek
megfelelően hőszivattyúval és napelemes rendszerrel kerül ellátásra az óvoda, illetve teraszok valamint fásítás révén passzív
árnyékolás is betervezésre került. A település hosszú távú társadalompolitikai céljai között a családpolitika, valamint horizontális
célként az egyenlő esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kap. A szociális ellátórendszerek fejlesztése, az ifjúsági és családpolitika,
valamint a társadalmi felzárkóztatásra irányuló programok mellett a cél integrálja a közbiztonság javítását szolgáló beavatkozásokat,
valamint a helyi közösségi élet támogatását. A cél sikeres megvalósításához szükség van a különböző fenntartású intézmények
közötti együttműködésre. A településen a gyermekek számának növekedését elősegíti a szadai ellátórendszer, amely különféle
támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával
védelmet biztosít. A beruházás hatására az óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást fog biztosítani a sajátos nevelési igényű
gyermekek úgy, ahogy az épp társaiknak is. Legyen szó beszédfogyatékos, enyhe értelmi, fogyatékos, enyhe pszichés zavarral
küzdőkről, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről az integrált óvodai nevelés révén mindenkire külön
figyelem jut. A projekt alátámasztottsága a Megalapozó dokumentumban kerül részletesre, melyet mellékelünk.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
A településen a gyermekek számának növekedését elősegíti a szadai ellátórendszer, amely különféle támogatásokkal és
szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával. A helyi rendszer
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja, mely köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és
sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok
együttműködésén alapul. A településen a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai
programban jelen van. Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően a korai fejlesztés és
gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szervezzük meg. Fontos a megfelelő
oktatás már óvodáskortól elkezdve. Intézményünkben az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt.
Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

Projekt keretében érintett ellátási forma
Bölcsőde

Nem

Mini bölcsőde

Nem

Családi bölcsőde

Nem

Óvoda

Igen

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket
(Ft)!
Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) 0
fejlesztése
Ft
Óvodai ellátás fejlesztése

799999945

Ft

Kérjük, adja meg a projekt keretében érintett bölcsődei /
óvodai intézmény, szolgáltatás nevét és címét!
SZÉKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE, 8510 Iskolai előkészítő oktatás, 2111 Szada, Dózsa György út 63.
Kérjük, mutassa be óvodai ellátás esetén a fejlesztendő óvodai
feladatellátási hely(ek) férőhelykihasználtságát!
A fejlesztéssel érintett Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézmény 2111 Szada Dózsa Gy. út 63-as szám alatt található óvodája 6
csoportszobával rendelkezik, melyek összkapacitása jelenleg 180 fő. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában aktuális
nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján a megadott feladatellátási helyen a gyermekek száma 170 fő. Ennek megfelelően
94%-os kihasználtsággal működik az óvoda, mely már ma problémát jelent, ugyanis a prognózisok szerint 2025-ben a várható
óvodába járó gyerekek száma 349 fő lesz, melynek csakis kapacitásbővítéssel lehet megfelelni, mivel a településen élő lakosok
számára mindenképpen biztosítani akarja az önkormányzat a helyben történő bölcsődei, óvodai ellátást.
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Szada
Irányítószám
2111
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Pest
Kistérség
Gödöllői
Járás
Gödöllői
Közterület:
Dózsa György út
Házszám:

65.

Helyrajzi szám:

hrsz: 917/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Megvalósítási helyszínek
Helység
Szada
Irányítószám
2111
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Pest
Kistérség
Gödöllői
Járás
Gödöllői
Közterület:
Dózsa György út
Házszám:

63.

Helyrajzi szám:

918

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Projekt kivitelezésének az előkészítése és megkezdése
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2024.02.29.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Lebonyolításra kerülnek a kivitelezéshez kapcsolódó előkészítése feladatok: - Elkészül a reziliencia vizsgálat - Létrejön a kiviteli
tervdokumentáció - Beszerzésre kerül az építési engedély - Közbeszerzési lebonyolításra kerül - Megkezdődik a kötelező nyilvánosság
teljesítése Tervek szerint a projekt kezdésétől számított 18 hónapon belül már fizikai munkavégzés is megkezdődik. Az építési
feladatok 25%-a teljesül.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

231665886

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
A projekt fizikailag befejeződik.
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Székely Bertalan Művészeti Óvoda kapacitásbővítése és szolgáltatási színvonalának emelése teljes körűen megvalósul műszaki
ellenőri felügyelet mellett. Mely során az alábbi fejlesztések valósulnának meg - 3 csoportszoba kerül kialakításra - Sószoba és
logopédiai fejlesztő- és nevelőtestületi szoba jön létre - Melegítő konyha kerül fejlesztésre - Tornaterem és sportszertár jön létre 15db új parkoló kerül kiépítésre - Zöldfelületek újulnak meg (óvoda kert és játszótér)
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

568334059

Projekt előkészítettség
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Kész

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejleszt
ési
szakaszban
kerül
kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejleszt
ési
szakaszban
kerül
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Kész

Épületenergetikai tanúsítvány

Nem releváns

Egyéb dokumentumok

Kész

Projekt előkészítettség
A fejlesztéssel érintett épület Szada településközpontjában a faluház és a meglévő óvoda szomszédságában fekszik. Közúti
kapcsolata az erős forgalmú Dózsa György út mely Szada főutcája. Alakja a tervezés szempontjából téglalapnak tekinthető a
hosszoldalakon tört vonalban vezetet telekhatárokkal. Lejtése erős, nem egyenletes emelkedésű, hanem a Dózsa György út felől egy
enyhe lejtésű területe egy erős letörés követ majd megint egy enyhe lejtésű zóna végül egy közepesen erős emelkedés a hátsó
telekhatárig. Az óvoda fizikai bővítése Dózsa György út 63 szám alatti, jelenleg beépítetetlen telken valósul meg, mely az
önkormányzat 100%-os tulajdonában van. A közvetlen környezet telkei beépítettek, jellemző terjedelem fszt és a fszt+tetőtér,
jellemző építési mód a lakóépületeknél az oldalhatáron álló a középületeknél a szabadon álló beépítési mód. A telekre ágvezetékkel
bevezetett közművek: elektromos hálózat, gáz, víz, csatorna. Az óvoda fenntartója Szada Nagyközség Önkormányzata. Az új
épületrészben a 90 fő befogadására alkalmas 3 csoport szoba mellett létrejönnének további kiszolgáló és szociális helyiségek.
Kapacitásbővítésből kifolyólag A az óvodafejlesztés engedélyköteles beruházás, ennek megfelelően elkészült az Engedélyeztetési
tervdokumentáció, mely az illetékes építésügyi hatóság számára benyújtásra is került. Ennek alátámasztására csatolva mellékeljük
Tervezési dokumentumokat, illetve az ÉTDR igazolást is. A kiviteli tervdokumentáció a hatóság szakmai visszajelzéseinek megfelelően
kerül elkészítésre legkésőbb az 1 mérföldkőig, előzetes terveink szerint még 2022-ben. A projekt magas szintű előkészítettségét
igazolandó, ezúton csatolva mellékeljük a tervdokumentációt, valamint az engedélyeztetési eljárás megindítását igazoló
dokumentumot. Az önkormányzatnak, mint 1/1-es tulajdonosnak hozzájárul nyilatkozat és használati megállapodásra nincsen
szükség projekt megvalósításához és fenntartásához. Ugyanakkor a pályázat célja és költségvetése is egyeztetésre került Testületi
ülésen a tagsággal. Épületenergetikai tanúsítvány benyújtása nem releváns, ugyanis komplex fejlesztés valósul meg, nem csak
energiahatékonyságot célzó beruházás. A beruházás férőhelybővítés és szolgáltatás fejlesztés mellett infrastrukturális beruházásként
hőszigetelésre kerül az épületrész, továbbá a megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása keretében napelemes rendszer
telepítése, illetve hőszivattyú kiépítése valósul meg. Emellett energetikai hatékonyságnövelés érdekében költséghatékony ledes
világítás, illetve árnyékolástechnika is kiépítésre kerül. A zöldfelület rendezés keretében sor kerül a a kert és játszótér megújítására,
akadálymentesítés mellett. Ezt alátámasztó dokumentációt csatolva mellékeljük. A beruházás méretéből kifolyólag közbeszerzés
köteles, mivel az eszközbeszerzés tekintetében 38 millió Ft, az építés esetén 643,8 millió Ft támogatást került megigénylésre. Ennek
megfelelően előzetesen tervezve, nyílt eljárásrendű tender kerül majd kiírásra, mely szintén az 1. mérföldkővel bezárólag kerül
lebonyolításra. Ennek díja előzetes árajánlatoknak megfelelően került kialakításra. Az átláthatóság jegyében a teljes intézmény
környezetének, épületének, infrastruktúrájának, energiafogyasztásának, és komplex működésének vizsgálata után lettek
meghatározásra a fejlesztési célok, melyek egyeztetésre kerültek a lakossággal, így megfelelve a társadalmasítási elvárásoknak. A
támogatási kérelem előkészítettségének alátámasztására további dokumentumokat is mellékelünk, melyek a térség, illetve a
település Felhívás céljaihoz való illeszkedést hivatott erősíteni. Az EMMI által kiadott Támogatói Nyilatkozat kiemelten fontos
dokumentum, ugyanis ez igazolja, hogy a fejlesztése igények szakmailag és minisztériumi szinten is alátámasztottak. Pest Megye
Integrált Területi Programjával is egybevág, Szada nevesítve van a dokumentumban, mint új óvoda létrehozásában nem, de meglévő
kapacitásbővítésében és fejlesztésében kiemelkedően támogatandó település, csatolva mellékeljük. A Helyi Esélyegyenlőségi
Program a tavalyi év során került felülvizsgálatra, illetve frissítést követően a hatálya meghosszabbításra, mely releváns részei az
gyermekvédelem és nevelés, óvodai ellátás fejezetei.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan kialakításra kerülő tornaszobák száma
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

1

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A fejlesztéssel érintett intézmény kapacitásbővítés mellett kiegészítő helyiségekkel, és egy 60,26 m2-es tornateremmel és 27,12 m2es sportszertárral kerül bővítésre.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Az óvodai intézmény fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma
Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A pályázat keretében Szada Székely Bertalan Óvoda-Bölcsöde intézménye kerülne fejlesztésre.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan létrehozásra kerülő óvodai csoportszobák száma
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A fejlesztéssel érintett intézmény a bővítés során 3 új csoportszobával és az őket kiegészítő helyiségekkel, és egy tornateremmel
kerül bővítésre. Továbbá a meglévő óvodaépület részleges átalakítása valósul meg oly módon hogy az óvoda létesítésre vonatkozó
előírások szerinti helyiségeinek és funkcióinak maradéktalanul teljesüljenek. A bővítés után az épületegyüttes összesen 9 óvoda
csoport számára fog biztosítani komfortos életteret, a szükséges játszó és pihenő oktatási és fejleszt helyiségek valamint óvodai
játszóudvar kialakítása révén.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
A fejlesztés hatására az intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő):
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

252

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Az óvoda telítettsége jelenleg 94%-os (170/180 fő), a fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek
száma 82 fővel növekedne a fejlesztés hatására (252 fő).
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Újonnan kialakított óvodai férőhelyek száma
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

90

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A jelenlegi intézmény 180 férőhellyel rendelkezik, mely a fejlesztést követően a plusz 3 csoportszoba révén további 90 férőhellyel fog
bővülni, így összesen az intézmény 270 óvodás korú gyermek befogadására válik alkalmassá.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Fejlesztéssel érintett tálaló/melegítőkonyhák száma
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Az intézmény főzőkonyhával nem, hanem tálaló/melegítőkonyhával rendelkezik, mely a beruházás során fejlesztésre kerül. A
beruházás során a létszámbővítéssel járó kihívásoknak megfelelően kerül átépítésre, illetve az eszközparkja fejlesztésre.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
A fejlesztéssel érintett intézményben működő óvodai férőhelyek száma
Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

180

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A jelenlegi intézmény 180 fő befogadására alkalmas, mely a beruházás hatására 90 férőhellyel fog bővülni.
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11742049-1539162100000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás
II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása
IV/1. A támogatást igénylő nem leszámolható
hozzájárulása – le nem vonható ÁFA
IV/2. A támogatást igényelő nem elszámolható
hozzájárulása
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott
tevékenységek költségei
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0
0
0
0
0

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%

799 999 945

100,000000%

799 999 945

100,000000%

0

-

0

-

0

-

0

-

799 999 945

-

Költségek listája
Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
Költség kategória
Tartalék
Költségtípus
Tartalék
Megnevezés/Költsége
Tartalék
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege
Beszerzés
Elszámolási mód
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 31 496 054
Nettó egységárra
8 503 934
jutó ÁFA [Ft]

Brutto egységár [Ft] 39 999 988
Mennyiség
1
Nettó érték
31 496 054
ÁFA érték
8 503 934
Teljes költség [Ft]
39 999 988
Elszámolható költség
39 999 988
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
39 999 988
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
A projekt költségvetésébe betervezésre került tartalékkeret is, amely 5%-ot tesz ki. Célja, hogy kedvezőtlen piaci folyamatok esetén
Részletezés
(alapanyagára, munkadíj drágulás) is nagy biztonsággal kivitelezhető legyen az előzetesen összerakott projekt.
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Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költsége
Projektelőkészítés költségei
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege
Beszerzés
Elszámolási mód
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 19 685 039
Nettó egységárra
5 314 961
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 25 000 000
Mennyiség
1
Nettó érték
19 685 039
ÁFA érték
5 314 961
Teljes költség [Ft]
25 000 000
Elszámolható költség 25 000 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
25 000 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Projekt előkészítési költség keretében a műszaki tervek költsége kerülne elszámolásra: - Engedélyezési-, kivitelitervek, műszaki felmérések,
Részletezés
vizsgálatok, energetikai tanúsítvány - Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költsége
Eszközbeszerzés költségei
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória

Beszerzés jellege
Beszerzés
Elszámolási mód
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 30 546 268
Nettó egységárra
8 247 492
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 38 793 760
Mennyiség
1
Nettó érték
30 546 268
ÁFA érték
8 247 492
Teljes költség [Ft]
38 793 760
Elszámolható költség 38 793 760
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
38 793 760
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
A projekt keretében a három újonnan létrejövő csoportszoba működtetéséhez szükséges eszközök kerülnének beszerzésre, illetve a
Részletezés
kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó tornaterem, sószoba, logopédiai fejlesztő szoba, melegítőkonyha fejlesztéséhez szükséges
eszközpark kerülne fejlesztésre.
Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége Százalékban meghatározott átalány számított költsége
lem
Finanszírozási mód
Nincs megadva
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege
Beszerzés
Elszámolási mód
Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 41 209 799
Nettó egységárra
11 126 646
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 52 336 445
Mennyiség
1
Nettó érték
41 209 799
ÁFA érték
11 126 646
Teljes költség [Ft]
52 336 445
Elszámolható költség 52 336 445
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
52 336 445
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
-
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Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége Építéshez kapcsolódó költségek
lem
Finanszírozási mód
Nincs megadva
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege
Elszámolási mód
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 506 984 057
Nettó egységárra
136 885 695
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 643 869 752
Mennyiség
1
Nettó érték
506 984 057
ÁFA érték
136 885 695
Teljes költség [Ft]
643 869 752
Elszámolható költség
643 869 752
[Ft]

Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
643 869 752
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Székely Bertalan Óvoda fejlesztése során az alábbi építési költségek kerülnének elszámolásra: - Bontási, építési és vízépítési munkálatok Részletezés
Helyreállítási munkák költségei, bontás, hulladékelszállítás - Új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, akadálymentesítés, technológiai szerelés
- Megújuló erőforrás telepítése, beüzemelése - Növénytelepítés és egyéb zöldfelület fejlesztés

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése
Az új vagy
korszerűsített
gyermekgondozási
létesítmények éves
felhasználói
Az új vagy
korszerűsített
gyermekgondozási
létesítmények éves
felhasználói
Az új vagy
korszerűsített
gyermekgondozási
létesítmények éves
felhasználói
Az új vagy
korszerűsített
gyermekgondozási
létesítmények
osztálytermi
kapacitása

Bázisérték dátuma

Bázisérték

2022.01.14.

170

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2025.08.31.

90

90

260

2030.08.31.

0

90

260

2025.08.31.

90

90

90

12 / 12

