
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 - Élhető települések
Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér
létrehozása
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15730545-2-13

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:
A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. 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
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Helység
Szada

Irányítószám
2111

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Gödöllői

Járás
Gödöllői

Közterület:
Dózsa György út

Házszám: 88

Helyrajzi szám:

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

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Projekt részletes bemutatása

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

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

A projekt címe:
Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér létrehozása

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2026.08.31.

A projekt konzorciumban valósul meg? Nem

Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A projekt keretében létrejövő Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér egy olyan multifunkcionális közösségi tér lesz,
amely a művészeten, mint univerzális nyelven keresztül teremt kapcsolatot egyének és korcsoportok között. A település
lakosságának az összetétele heterogén képet mutat. A „törzsgyökeres” ide születettek, a több mint 10 éve Szadán élők, valamint a
frissen betelepülő lakosok jól elkülöníthető csoportokat alkotnak, sok esetben eltérő elvárásokkal, érdeklődési körökkel. Az utóbbi
kettő csoport település életébe való szerves integrálása az, amely kiemelt jelentőségű feladat a nagyközség vezetése számára. Az
alábbiakban bemutatásra kerülő Művészeti Központ és Közösségi Tér létrehozásának a célja lakosok egymáshoz való közelítése, így
létrehozva egy egységes magot, amely Szada fejlődésének motorja lehet. A beruházás által érintett elsődleges célcsoportok között
megtalálhatóak a település, illetve a kistérség gyermekei, felnőtt lakossága, valamint a kulturális célú civil szervezetek is. A település
teljes lakosságának 20%-át teszi ki a 0-14 év közötti korosztály, mely 2016-ban még 1038 fő volt, 2022-ben megközelítőleg 1170 fő.
Ők azok, akik szervezett keretek között óvodai, iskolai tanulmányaik keretében látogatnák a művészeti termeket. A 2111 Szada,
Székely Bertalan út 22. szám alatt található megvalósítási helyszín központban van mégis természet közeli adottsággal rendelkezik,
ennek megfelelően számos szabadtéri rendezvénynek biztosít helyszínt, például Szadai Szüret, Székely nap illetve Advent, amelyen
keresztül a teljes lakosság érintett (5840 fő). Ezen kívül szűkösen ugyan, de helyet ad még az ifjúsági klubnak, nyugdíjas klubnak,
egyéb civil szervezeteknek (Székely Bertalan Óvoda Közhasznú Kulturális Alapítvány, a Szadai Népi Együttes vagy a Közhasznú
Kulturális Alapítvány Szadáért Szakszolgálat), táboroknak is akik a fejlesztést követően szabadabban tudnának alkotni, illetve
megvalósítani, előadni a kulturális programjaikat. A kistérségben és a községben működő civil szervezetek jelenleg 5000 fős
látogatottságot generálnak a kertnek éves szinten, amely a kapacitásbővítés révén 4 évszakossá válhatna, illetve több teret hozna
létre az alkotásra. A projekt során önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek is megvalósulnak. A
fejlesztéssel érintett ingatlanon található Székely Bertalan festőművész örökségét őrző Műteremház és a hozzá tartozó kert. Az
ingatlan jelenleg, korábbi funkciójából kifolyólag három szobából áll, amelyben az átalakítás és bővítés hatására 20 m2-t meghaladó
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2db kézműves műhely, 3db kiállítótér, 1db 75 m2-es "pajta" (közösségi tér), recepció és szociális helyiségek kerülnek kialakításra
mind a fogyatékkal élők, mind pedig az épp társaik számára. Az újonnan létrejövő épületkomplexum 306,5 m2-es lesz a fedett
teraszokkal egységese (szabadtéri foglalkozásokat támogatandó) az I. ütemben, amelyhez pályázati forrás kerül lehívásra. A jövőben
pedig sikeres projekt esetén tervben van egy II. ütem is, ahol további raktárak, tárolók kerülnek létrehozásra és a közösségi
épületrész kibővül. A pályázat részét képezi még az ingatlan környezetének a fejlesztése is, amely során a kert kerül megújításra a
flóra, fauna biodiverzitásának megtartása, növényfelület rekonstrukciója mellett. A beavatkozás során a klímaváltozásnak megfelelő,
lehetőleg őshonos és/vagy várostűrés, mikroklimatikus adottságoknak legjobban megfelelő növények telepítése, változatos
fajösszetételű, adaptív társulások létrehozása a cél. Törekedünk arra, hogy a telepíteni kívánt vegetációban az allergén fajok aránya
alacsony legyen. Ügyelünk, hogy a fejlesztés ne csökkentse a zöldfelületek mértékét, ne járjon azok felszabdalásával, elaprózásával
az állomány fenntarthatósága érdekében. Mindemellett egész évben konferenciáknak, szabadegyetemeknek, közösségi
összejöveteleknek ad helyet az ingatlan, ugyanakkor a tagoltsága, illetve a műszaki állapot miatt átalakítása és bővítése nem
halogatható, már nem képes teljes mértékben kielégíteni a közösségi érintkezések, összejövetelek igényét. A közösségi érintkezések,
összejövetelek igénye felértékelődött a pandémia ideje alatt. Az egyedüllét és a bezártság uralta időszak közepette a közösségi
időtöltés fontosságára egyénenként is nagy hangsúly került. Ezt felismerve és megértve kívánja az önkormányzat - a Felhívás
főtevékenységei közül a „C” jelű „Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések” célterülethez
kapcsolódóan - létrehozni a Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Teret. Az intézmény egy olyan közösségi és egyben
kulturális tevékenységet magába olvasztó épületkomplexum lenne amely teljes körűen akadálymentesített, energia-hatékony, illetve
megújuló erőforrásból származó áramot használ. Az komplexum fenntartási, működtetése előzetes tervezésre került, mely az
Önkormányzat elmúlt évtizedekben hasonló területeken begyűjtött tudásanyagán alapszik

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
Szada HEP-je az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó
célokat. A TOP PLUSZ-1.2.1-es pályázatban megvalósuló beruházás a négy prioritási területen megfogalmazottak közül a
legszorosabban a kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén keresztül kapcsolódik az esélyegyenlőség megteremtéséhez.
A kultúra jelentősége túlmutat az ágazati megközelítés szempontjain, felzárkóztató, kiegyenlítő szerepe van. Esélyegyenlőséget
erősítő szerepének betöltése – a kulturális intézményhálózat és a kulturális programok erősítése révén valósulna meg. A beruházás
során Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér az önkormányzat kulturális, közművelődési intézményeként közösségi
színtérként szolgálhat az érintett célcsoportok szervezeteinek működéséhez, a programjaik megvalósításához. A szélesebb
közönségnek szánt programok megvalósítására is alkalmas lesz a központ.

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 tevékenység
A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások) Nem

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Nem

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos
települési fejlesztések Igen

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés Nem

E) Hulladékkezelés, kármentesítés Nem

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket!
Főtevékenység
Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett
elszámolható költség (Ft)

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások) 0

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 0

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos
települési fejlesztések 299999966

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés 0

E) Hulladékkezelés, kármentesítés 0

A projekt illeszkedik az Európai Duna Régió Stratégiához?
2. pillér, KK4, 6. fellépés: ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: Az
éghajlatváltozás okozta vízminőséggel és vízmennyiséggel
kapcsolatos változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos
intézkedések ösztönzése

Nem

2. pillér, KK5, 1. fellépés: A különböző veszélyekhez
kapcsolódó kockázatkezelési tervek fejlesztésének és
megvalósításának megfelelő támogatása

Nem

2. pillér, KK5, 5. fellépés: Az éghajlatváltozás regionális és
helyi hatásainak előrejelzése. Nem

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés tervezett? Nem
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Helység
Szada

Irányítószám
2111

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Gödöllői

Járás
Gödöllői

Közterület:
Székely Bertalan utca

Házszám: 22.

Helyrajzi szám: 168/5

Szelvényszám:

Útszám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága
(m2) 177

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek
indokoltsága
Kivitelezésre vonatkozó projekt esetén értéke pozitív egész szám. Csatolni kell az adat alátámasztását (tipikusan: megvalósíthatósági
tanulmány)

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Barnamezős beruházás indokoltsága
Kivitelezésre vonatkozó projekt esetén értéke pozitív egész szám. Csatolni kell az adat alátámasztását (tipikusan: megvalósíthatósági
tanulmány)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Zöldmezős beruházás indokoltsága
Kivitelezésre vonatkozó projekt esetén értéke pozitív egész szám. Csatolni kell az adat alátámasztását (tipikusan: megvalósíthatósági
tanulmány)
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Terv adatok

Mérföldkő megnevezése:
Projekt kivitelezésének az előkészítése és megkezdése

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.04.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Lebonyolításra kerülnek a kivitelezéshez kapcsolódó előkészítése feladatok: - Elkészül a reziliencia vizsgálat, illetve az Integrált
Településfejlesztési Stratégia - Létrejön a kiviteli tervdokumentáció - Beszerzésre kerül az építési engedély - Közbeszerzési eljárás
lebonyolódik - 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 93645916

Mérföldkő megnevezése:
A projekt fizikailag befejeződik

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2026.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér létrehozása teljes körűen megvalósul műszaki ellenőri felügyelet mellett: -
Átalakításra kerül a Műteremház - 177 m2-es bővítés során létrejön a közösségi rész és a fedett tornácok - Kiépül az
akadálymentesített mosdó, szociális helyiségek, raktárak - Telepítésre kerül a tervezett napelemes rendszer - Létrejön 5 darab
parkolóhely - Megújításra kerül a kert - Megtörténik a műszaki átadás

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege 206354050

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés

Közbeszerzés tárgya:
Nincs kiválasztva

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

Meghirdetés tervezett kezdete

Alkalmazandó eljárásrend:
Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:
Nincs kiválasztva

Feltételes közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés? Nincs
kiválasztva

Központosított közbeszerzés? Nincs
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma
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Tény
Terv

Szerződéskötés dátuma:

Ajánlatok beadási határideje:

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény
Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
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Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény

Integrált városfejlesztési stratégia Nem

Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Igen

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Nem

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Nem

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Igen

Egyéb dokumentumok Igen

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése
A fejlesztéssel érintett épületet 1972-ben Szada akkori községi tanácsa megvásárolta a Műteremházzal együtt a lakóházat és a kertet
azzal a feltétellel, hogy Székely Bertalan emlékét és kultuszát megőrzik. Ennek fényében került felújításra az emlékmúzeummal és
két műteremmel is rendelkező Műteremház 2006-ban. Ma is Szada Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, aki
üzemelteti. A nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység végzésére, illetve természeti örökség
megélésére. Állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, nem gazdasági jellegű. A kulturális intézményben
megvalósuló a nagyközönség számára esetenként díjazás ellenében elérhető kulturális tevékenységek minimálisak. Azaz az
intézmény kulturális tevékenységből származó piaci bevétele (pl. jegyárbevétele) nem haladja meg a kulturális tevékenység
tényleges költségeinek a felét sem, így a tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. Az épület műszaki állapotát tekintve
kielégítő azonban újabb átalakítás és bővítés révén teljes mértékben felfejleszthető lenne a magas szintű keresletnek megfelelően.
Közösségi érintkezések, összejövetelek igénye felértékelődött a pandémia ideje alatt. Az egyedüllét és a bezártság uralta időszak
közepette a közösségi időtöltés fontosságára egyénenként is nagy hangsúly került. A Székely Bertalan Művészeti Központ és
Közösségi Tér ezen igényeket hivatott magas színvonalon – a kultúra köntösében – kielégíteni. Szada Nagyközség Önkormányzata
felvállalja, hogy vonzó, élhető település feladata a lakosok közérzetének a támogatása, akár ingyenesen látogatható programok,
rendezvények szervezése, akár azokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása révén. A projekt megvalósítása során 1. mérföldkőig
kialakításra kerülő Integrált városfejlesztési stratégia erre is ki fog térni. 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. Kerékpárforgalmi hálózati Terv nem releváns, ugyanis a
fejlesztés a Felhívás főtevékenységei közül a „C” jelű „Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési
fejlesztések” célterülethez kapcsolódik. A Művészeti Központ 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 beruházás az
alábbi tevékenységekből áll, az épület átalakításra és bővítésre kerül. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásként még a
homlokzat hőszigetelése, továbbá a megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása keretében napelemes rendszer
telepítése valósul meg. Emellett energetikai hatékonyságnövelés érdekében költséghatékony ledes világítás, illetve
árnyékolástechnika is kiépítésre kerül. A kertépítés keretében sor kerül a zöldfelület megújítására, akadálymentesítés mellett. Ezt
alátámasztó dokumentációt csatolva mellékeljük. A beruházás méretéből kifolyólag közbeszerzés köteles, mely szintén az 1.
mérföldkővel bezárólag kerül lebonyolításra. Ennek díja előzetes árajánlatoknak megfelelően került kialakításra. A teljes intézmény
környezetének, épületének, infrastruktúrájának, energiafogyasztásának, és komplex működésének vizsgálata után kerültek
meghatározásra a fejlesztési célok, melyek egyeztetésre kerültek a lakossággal, így megfelelve a társadalmasítási elvárásoknak. 218
fő osztotta meg az elvárásait, illetve személyes preferenciát közösségi programokkal és szabadidőtöltéssel kapcsoltban. Ezt követően
minimális mértékben alakításra is kerültek a tervek. A társadalmasítás eredményét és az annak alapját biztosító kérdőív mintát
csatolva mellékeljük. A támogatási kérelem előkészítettségének alátámasztására további dokumentumokat is mellékelünk, mely a
térség, illetve a település Felhívás céljaihoz való illeszkedést hivatott erősíteni. A Helyi Esélyegyenlőségi Program a tavalyi év során
került felülvizsgálatra, illetve frissítést követően a hatálya meghosszabbításra. Pest Megye Integrált Területi Programjának
egyeztetésen lévő verziójában 5.3. Pest megyében lévő kulturális értékek megőrzése, helyi és megyei identitástudat erősítésével
teljes mértékben azonosul a projekt terv.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Újonnan kialakított parkolók száma

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
A projekt keretében 5 darab személygépjármű parkolására alkalmas hely kerül kialakításra.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 5

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Az épület közvetlen környezetében 5 darab parkoló kerül kialakításra, melyben 1 db akadálymentesített lesz, így érvényesítve az
esélyegyenlőség elvét, amely az egész projektet jellemzi. Az OTÉK vonatkozó 42.§ pontjainak értelmében a minden megkezdett 50
db parkolóhelyből egyet akadálymentes használatra alkalmas módon kell kialakítani. Így a Székely Bertalan Emlékházhoz
kapcsolódóan telekhatáron belül akadálymentes használatra egy új parkolóhely létesül, az emlékház akadálymentes bejárataitól
gyalogos útvonalon mérten 50 m távolságon belül, a terven feltüntetett módon helyezendő el 3,60x5,50 m méretben. Az 1,50 m
széles közlekedési zónát ferde a parkolóhely bal oldalán, fehér csíkozással jelezzük. A parkoló állást a burkolatra felfestett
nemzetközi jelzéssel – kerekes székes ábra – látjuk el, és szabványos táblás jelölést alkalmazunk. A parkoló burkolata szilárd, sík,
egyenletes, vízszintes felületű, a gyalogos útvonalhoz szintkülönbség nélkül csatlakozik. A tele határon belül kisméretű autóbusz
megállására külön parkolót nem tüntetünk fel, de amennyiben esetenként mozgássérülteket szállító kisbusz érkezik, úgy rövid idejű
megállásra elegendő méretű burkolt terület áll rendelkezésre.
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Műszaki-szakmai eredmény

Műszaki-szakmai eredmény

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 létrejövő közösségi tér alapterülete

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Egy 74,65 m2-es egy légterű, tágas, nagy belmagasságú Közösségi tér kerül kialakításra.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 74

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Az újonnan létrejövő épületrész célja a beltéri rendezvények lebonyolítása, melyre eddig az épület tagoltsága miatt nem volt mód. Az
új és meglévő épületeket összekötő bejárati előtér és kiszolgáló helyiségei (előtér-vizes blokk) kerülnek kialakításra a várhatóan nagy
létszámban érkező vendégek számára.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Újonnan létrejövő kiállító terek száma

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
A Műteremház felújítása és átalakítása során az utca fronton 3db kiállító terem kerül létrehozásra.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A Műteremház felújítása és átalakítása során az utca fronton kiállító termek kerülnek létrehozásra, amelyek ugyanakkor nem csak a
kész művészeti termékeket hivatottak bemutatni, hanem a különböző művészeti ágak laborjaiként is működni fognak (tánc-,
énekterem). Ahhoz, hogy össz művészeti központként lehessen tekinteni az épületre, fontosak a 20-22,6 m2-es multifunkcionális
próbatermek.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
A kulturális intézmény fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:
A településen található Műteremház átalakítása révén jönne létre Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér, mely egy
összművészeti, illetve közösségi hely.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Szada összközművesítet belterületén, a Székely Bertalan utcában található a festő lakóháza és műterme, melyben jelenleg a Székely
Bertalan Emlékház. Jelenleg a lakóépület két szobáját foglalja el a múzeum, az épület nagyobb részében ezt megelőzően óvoda
működött. Az épület alatt, utcáról megközelíthető boltozatos pince található. A Schulek Frigyes által tervezett műteremház az ősfás
kert hátsó részén áll. Az épület felújítását és bővítését több ütemben tervezi az Önkormányzat. A jelenlegi, első ütemben a festő
lakóházának felújítása és átalakítása szerepel (szigetelés,belső átalakítás és felújítás, új tető szerkezet és tető ablak készítés,
homlokzat felújítás, a tornác visszaállítása ). Ezen kívül az új és meglévő épületeket összekötő bejárati előtér és kiszolgáló helyiségei
(előtér-vizes blokk), valamint egy közösségi és kiállító tér is létre jönne. Az épület közvetlen környezetében parkolók és a kert egy
részének a megújítása valósulna meg, azon célból, hogy mind beltéri, mind pedig kültéri rendezvények lebonyolítására is alkalmas
legyen az ingatlan.
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Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
A fejlesztés határára megújuló zöldfelület mértéke

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
A fejlesztés során 400 m2 zöldfelület újul meg.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 400

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A fejlesztendő Schulek Frigyes által tervezett műteremház az ősfás kertben található. A kert megújulása során a flóra, fauna
biodiverzitásának megtartása, növényfelület rekonstrukciója kiemelt feladat. A beavatkozás során a klímaváltozásnak megfelelő,
őshonos és/vagy várostűrés, mikroklimatikus adottságoknak legjobban megfelelő növények kerülnek telepítésre, változatos
fajösszetételű, adaptív társulások jönnek majd létre. Törekedve arra, hogy a telepíteni kívánt vegetációban az allergén fajok aránya
alacsony legyen.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Újonnan létrejövő kézműves műhelyek száma

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
2 darab 20 m2-t meghaladó alapterületű kézműves műhely kerül létrehozásra.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A Műteremház felújítása és átalakítása során az utca fronton kiállító termek, a hátsó részben pedig kézműves és rajz iskola kialakítása
valósul meg. A hátsó két szoba recepció mellett kizárólagosan képzőművészeti tevékenységeket hivatottak támogatni, ennek
megfelelően is kerülnek kialakításra.

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: 11742049-15391621-
00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. önerő 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,000000%
 I/3. bankhitel 0 0,000000%
 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,000000%
II. egyéb támogatás 0 0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás 299 999 966 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 299 999 966 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása - le nem vonható ÁFA 0 -
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott
tevékenységek költségei 0 -
Projekt teljes költsége 299 999 966 -

Költségek listája
Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 15 453 674
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 4 172 492
Brutto egységár [Ft] 19 626 166
Mennyiség 1
Nettó érték 15 453 674
ÁFA érték 4 172 492
Teljes költség [Ft] 19 626 166
Elszámolható költség
[Ft] 19 626 166
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 19 626 166
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés
A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolandó költségtípusok: - Projektelőkészítés költségei - Szakmai tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatások költségei: - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége - Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége -
Projektmenedzsment költsége

Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Élhető települések
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés/Költsége
lem Tartalék
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 7 995 567
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 2 158 803
Brutto egységár [Ft] 10 154 370
Mennyiség 1
Nettó érték 7 995 567
ÁFA érték 2 158 803
Teljes költség [Ft] 10 154 370
Elszámolható költség
[Ft] 10 154 370
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 10 154 370
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés A projekt költségvetésébe betervezésre került tartalékkeret is, amely 3%-ot tesz ki. Célja, hogy kedvezőtlen piaci folyamatok esetén
(alapanyagára, munkadíj drágulás) is nagy biztonsággal kivitelezhető legyen az előzetesen összerakott projekt.
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Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Élhető települések
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége
lem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 197 604 205
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 53 353 135
Brutto egységár [Ft] 250 957 340
Mennyiség 1
Nettó érték 197 604 205
ÁFA érték 53 353 135
Teljes költség [Ft] 250 957 340
Elszámolható költség
[Ft] 250 957 340
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 250 957 340
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés
Székely Bertalan Művészeti Központ és Közösségi Tér létrehozása során az alábbi építési költségek kerülnének elszámolásra: - Bontási,
építési és vízépítési munkálatok - Helyreállítási munkák költségei, bontás, hulladékelszállítás - Új építés, bővítés, átalakítás, felújítás,
akadálymentesítés, technológiai szerelés - Megújuló erőforrás telepítése, beüzemelése - Növénytelepítés és egyéb zöldfelület fejlesztés

Támogatást igénylő SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Élhető települések
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költsége
lem Projektelőkészítés költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 15 167 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 4 095 090
Brutto egységár [Ft] 19 262 090
Mennyiség 1
Nettó érték 15 167 000
ÁFA érték 4 095 090
Teljes költség [Ft] 19 262 090
Elszámolható költség
[Ft] 19 262 090
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 19 262 090
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Projekt előkészítési költség keretében a műszaki tervek költsége kerülne elszámolásra: - Engedélyezési-, kivitelitervek, műszaki felmérések,
vizsgálatok, energetikai tanúsítvány - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
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