
 

1 

 

 

 

 

 

 

„Óvodák fejlesztése Velencén” 

 

 
 

Megalapozó Dokumentum  
 

A TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

c. felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez 

 



 

 

2 

 

Tartalom 

1 ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ ............................................................................................................. 3 

1.1 A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI (SWOT). .............................................................. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
1.2 A PROJEKT ILLESZKEDÉSE A FELHÍVÁS CÉLJAIHOZ. ........................................................................................................... 6 

1.2.1 A tervezett fejlesztések hozzájárulása a megyei t e rü le t fejlesztési program prioritásainak 
teljesüléséhez ......................................................................................................................................................... 6 

1.3 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ VIZSGÁLATA A FELHÍVÁS 1.2. PONTJÁBAN ÉS AZ ÁÚF 21-27 C. DOKUMENTUMBAN MEGHATÁROZOTT 

KIZÁRÓ OKOKRÓL ............................................................................................................................................................. 7 
1.3.1 A tervezett fejlesztés illeszkedése a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz (HEP) ........................................... 7 
1.3.2 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi pályázati konstrukciókhoz .................................................. 9 
1.3.3 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi, vagy folyamatban lévő hazai forrás keretében 
támogatásban részesülő projekthez.. ................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
1.3.4 A tervezett fejlesztés vizsgálata az Általános Útmutató alapján a kizáró okokról.. .... Hiba! A könyvjelző 
nem létezik. 
1.3.5 A tervezett fejlesztés vizsgálata egyéb állami támogatásról... ............... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
1.3.6 A tervezett fejlesztés vizsgálata RRF keretében támogatott, vagy RRF keretére benyújtani tervezett 
projekthez.. ........................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
1.3.7 A tervezett fejlesztés illeszkedése a Duna Régió Stratégiához... ............ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

 

2 SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG ......................................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 

2.1 HELYZETELEMZÉS, A TERVEZETT FEJLESZTÉS INDOKOLTSÁGA, SZÜKSÉGESSÉGE. ...................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
2.1.1 Érintett terület lehatárolása ésa meglevő állapot bemutatása .............. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.1.2 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása ......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.1.3 A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) .... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.1.4 A Felhívás 1.1 pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés bemutatása ........................................ 18 
2.1.5 A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) .... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.2 A FELHÍVÁS 1.1. PONTJÁBAN FOGLALT ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA. ....... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
2.3 A FELHÍVÁS 2.1. PONTJÁBAN FOGLALT ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA. ....... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
2.4 A PROJKET TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI MEGFELELNEK A FELHÍVÁS 2.3 ÉS 6.2 PONTJÁBAN FOGLALT MŰSZAKI-SZAKMAI 

ELVÁRÁSOKNAK ............................................................................................................................................................. 22 

3 FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK .................................. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 

3.1 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG HOSSZÚ TÁVÚ (LEGALÁBB 5 ÉVES) FENNTARTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI, MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI HÁTTERÉNEK 

BEMUTATÁSA. ................................................................................................................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
3.2 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGFELELÉSE A HORIZONTÁLIS ELVÁRÁSOKNAK. ....................................................................... 23 
3.3 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI REZILIENCIAVIZSGÁLAT ELŐZETES MEGALAPOZÁSA ........................................................................... 25 

3.3.1 A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások ................................................ 25 
3.3.2 A projekt várható hatása az ÜHG kibocsájtásra .................................................................................... 29 
3.3.3 A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére .................................. 31 
3.3.4 A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata ..................................... 32 

4 KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA ......................................................................................................................... 34 

4.1 A FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT KÖLTSÉGKORLÁTOKNAK ÉS EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSI MÓDOKNAK VALÓ 

MEGFELELÉS BEMUTATÁSA. .............................................................................................................................................. 34 

5 TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA .......................................... 38 

5.1 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA A MEGYEI T E R Ü L E T FEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJAINAK TELJESÜLÉSÉHEZ. ......... 38 
5.2 ILLESZKEDÉS VIZSGÁLATA A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) CÉLJAIHOZ. .................................................... 39 
5.3 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK MEGFELELÉSE A FEJÉR MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM 5. FEJEZETÉBEN RÉSZLETEZETT 

TELEPÜLÉS DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAINAK. .................................................................................................................... 40 

6 ÖNÉRTÉKELÉS ................................................................................................................................................ 41 

7 PROJEKT-ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY MELLÉKLETEI ......................................................................................... 46 

 



 

 

3 

 

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1  A helyzetelemzés megállapításai (SWOT) 

 
A tervezett fejlesztés kapcsán az érintett óvoda vezetőinek bevonásával, valamint a szülők körében 

felmerült igények figyelembevételével készült el a helyzetelemzés az alábbi módszertan alapján: 

 
A helyzetfeltáró, helyzetelemző rész általánosan elfogadott szakmai standardja, az un. 

SWOT elemzés. A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: Strengths – 

erősségek; Weaknesses – gyengeségek; Opportunities – lehetőségek; Threats – veszélyek. 

 

Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és még jobban működhetnek. 

Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rajtuk javítani.  

Az erősségek és gyengeségek az adott területi egység (kistérség, megye, régió, illetve jelen 

esetben város) jellemző adottságai, ott és akkor meglévő tulajdonságai. A SWOT-táblába nem 

minden állapotjellemzőt kerül bele. A tömören és egyértelműen megfogalmazott jellemző akkor 

kerül be az erősségek–gyengeségek mezőkbe, ha:  

 meghatározó, domináns az adott területi egység (város) szempontjából,  

 karakteresen eltérő (sajátos) a máshol megszokottól, 

 a változás iránya és erőssége azt indokolttá teszi,  

 valódi problémát jelent. 

Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, 

és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, 

és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. 

Lehetőségeket jelentenek tehát mindazok a tervek, szándékok és változások, amelyek a helyi 

erőforrások hasznosulását elősegíthetik, és veszélyeket jelentenek azok a külső tényezők, amelyek 

akadályozzák a helyi érdekek érvényesülését.  
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Velence város óvodai fejlesztései során elkészült elemzések: 

GAZDASÁG 

Erősségek Gyengeségek 

 Jó elérhetőség, az M7-es autópálya, és a 

korszerűsített Budapest-Székesfehérvár 

vasútvonal; 

 Jól megközelíthető, kiépített infrastruktúrájú 

logisztikai célú ipari területek megléte; 

 Helyben meglevő, vagy könnyen elérhető 

munkahelyek; 

 Meglevő önkormányzati vagyon elemek, 

használati jogok, infrastruktúrák, ingatlanok;  

 Pontszerű gazdasági aktivitások, nincs 

helyi hálózatosodás; 

 A tanult fiatalok kisebb számban jönnek 

vissza a dolgozni településre a 

tanulmányaik befejezése után;  

 diplomás munkaerő elvándorlása 

 Kevés a turizmust kiszolgáló parkolóhely; 

 Nem fejlődött ki a klasszikus városközpont  

 Alacsony városi bevétel, nem megfelelő 

bérleti szerződések 

Lehetőségek Veszélyek 

 Lobbyanyagok készítése, célzott külső 

befektető keresés; 

 Településvállalati modell kialakítása; 

 Hálózatosodás, rövid ellátó láncok 

kiépülésének segítése; 

 Közösségi gazdaságok, kistermelők, 

kézművesek, magas minőségű termékek és 

szolgáltatások;  

 Önkormányzati vagyonelemek hasznosítása; 

 

 Kommersz, csak az alacsony vásárlóerejű 

tömegturistára alapuló szolgáltatások 

lesznek; 

 Egyéni gazdasági érdekek akadályozhatják 

a városi fejlesztések, üzemeltetések 

megvalósulását; 

 Diplomás munkaerő elvándorlása 

 COVID 19 túrizmusra gyakorolt negatív 

hatása 

 

 

HELYI KÖZÖSSÉG 

Erősségek Gyengeségek 

 Meglevő hagyományok, működő civil 

szervezetek, rendezvények; 

 Kertvárosi attitűd, természetközeliség; 

 Helyben meglevő, vagy könnyen elérhető 

munkahelyek; 

 Nincs szegregált, vagy szegregációval 

veszélyezetetett városrész;  

 Folyamatosan növekvő népesség, pozitív 

vándorlási különbözet; 

 

 A COVID19 hatásai miatt minimalizálódott a 

csoportos külső programok száma 

 Elavult infrastruktúra 

 Nem alakult ki az erős összetartó városi 

közösség; 

 Az újabban ideköltözött lakosok és a már több 

generáció óta Velencén élők bizonyos szintű 

területi elkülönülése; 

 A tanult fiatalok kisebb számban jönnek 

vissza a dolgozni településre a tanulmányaik 

befejezése után; 

 

Lehetőségek Veszélyek 
 Óvodai férőhely bővítés 

 A dolgozók folyamatos szakmai 

továbbképzése 

 Fiatalok továbbtanulási arányának javítása, 

növelése  

 Pályakezdő fiatalok helybentartása 

 Kevés szakképzett pedagógus a városban és a 

környező településeken egyaránt  

 Egyre jobban bővülő szülői igények, 

melyeket nehéz kielégíteni 

 Kevés férőhely kapacitás  

 A betelepülő kisgyermekes családok nem 

tudnak jól integrálódni a helyi társadalmi 

szövetbe; 
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Fejlesztési stratégiák meghatározása a SWOT elemzés használatával  

 

 
 

 

S-O stratégiák 

A lehetőségek kihasználása a szervezet erősségei révén  

 

Szakmai továbbképzések, konferenciákon való részvétel biztosítása a dolgozók számára 

 

 pályakezdő pedagógusok folyamatos szakmai továbbképzése 

 kevés, de szakképzett humánerőforrás  

 

W-O stratégiák 

A gyengeségek leküzdése a lehetőségek kiaknázásával. 

 

A nyertes pályázatokból megvásárlásra kerülhetnek fejlesztő eszközök és udvari játékok.  

 

 elhasználódott infrastruktúrák, régi elavult játékok 

 pályázati lehetőségek kihasználása 

 

 

S-T stratégiák 

Védelem a veszélyek ellen az erősségek felhasználásával.  

 

Színvonalas szakmai rendezvények, konferenciák szervezése 

 egyre jobban bővülő szülői igények, melyeket nehéz kielégíteni 
 minél több belső program szervezése 
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W-T stratégiák 

A gyengeségek védelme a veszélyektől. 

 
A humánerőforrás folyamatos feltöltése fiatal szakképzett óvónővel, továbbképzéseik 

megszervezése 

 több nyugdíjkorhatárhoz közeli pedagógus 

 jobb, vonzóbb feltételek megteremtése a pályakezdő óvodapedagógusok részére 

 

 

1.2  A projekt illeszkedése a felhívás céljaihoz.  

 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 

szempontjából releváns esetekben 

Óvodafejlesztés az ellátáshoz való 
hozzáférés javítása (új férőhelyek 
kialakítása) és/vagy a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése (meglévő 
férőhelyek/kapacitások fejlesztése) 
révén 

Az épületek elavult nyílászáróinak, külső-belső 
burkolatainak cseréje, akadálymentesítés, tető 
felújítása, vízszigetelése, valamint a belső 
felújítások. 

Nyilvánosság biztosítása 
„ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a 
Felhívás 6.2. 1) pontja alapján. 

A bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást 
nyújtó intézmény weboldalainak 
fejlesztése, kialakítása 

IKT eszközök beszerzése, Wifi kialakítása. Honlap 
fejlesztése 

Óvodai eszközbeszerzések 

Az intézmény pedagógiai programjában 
meghatározott foglalkozások megtartásához, a 
gyerekkori szemléletformáláshoz eszközök 
beszerzése. 

 

1.2.1 A tervezett fejlesztések hozzájárulása a megyei területfejlesztési program 

prioritásainak teljesüléséhez  

Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója alapján a megye 11 fejlesztési prioritáson 

keresztül tervezi a Koncepció megvalósítását a 2021-2027-es időszakra vonatkozólag. Ezek a 

prioritások a következők: 

I. Társadalmi kohézió, elérhető közszolgáltatások  

II. Munkaerőpiacra való felkészítés 

III. Emberi erőforrások minőségi fejlesztése  

IV. Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása (területi prioritás) 

V. Természeti környezet védelme  

VI. Klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóság fokozása  

VII. Települési épített környezet fejlesztése  

VIII. Kulturális és történelmi örökségek ápolása  

IX. Vállalkozások fejlődési lehetőségeinek biztosítása  

X. Vállalkozások K+F+I teljesítményének növelése  

XI. Székesfehérvár; Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia szíve); Vértes és a Budapest környéke 

turisztikai térséghez tartozó Fejér megyei települések turisztikai fejlesztése (területi prioritás)  
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FMTFP prioritások 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
ha Igen, miként 

Prioritás I.: Társadalmi kohézió, elérhető 

közszolgáltatások 

Intézkedés 2: Közszolgáltatások fejlesztése és 

azok elérhetőségének javítása, megyei szintű 

felzárkóztatása 

a: Bölcsődei és óvodai ellátás fejlesztése 

b: Közművelődési intézmények fejlesztése 

c: Közösségi programok, kulturális sokszínűség 

erősítése 

d: Egyéb közszolgáltatások  

IGEN 

A tervezett óvodai fejlesztések hozzájárulnak 

az intézkedés keretében megfogalmazott 

célok teljesüléséhez. 

 

Prioritás VI.: Klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállóság fokozása  

Intézkedés 2: Kibocsátás és ökológiai lábnyom 

csökkentése 

a: Energiahatékonyság 

b: Megújuló energia-felhasználás 

IGEN 

A tervezett óvodai fejlesztések során 

megújuló energiaforrások (napelem/ 

napkollektor) kerülnek beépítésre. 

1.3 A támogatást igénylő vizsgálata a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 

c. dokumentumban meghatározott kizáró okokról. 

1.3.1 A tervezett fejlesztés illeszkedése a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz (HEP) 

 

HEP célok  
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, 

gyermekszegénység.  

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. 

gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

Az óvodai ellátásra a szülők részéről igen nagy igény 

mutatkozik. A hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodába kerülése alapvető 

feltétele a sikeres iskolai oktatásnak. Az Óvoda 

tapasztalatai alapján a 3 éves hátrányos helyzetű 

gyermekeket a szülők szinte 100%-ban beíratják az 

óvodába. (HEP 28. oldal) 

IGEN 

A projekt kapcsán tervezett, a 

meglevő épületek fejlesztésével, 

eszközbeszerzésekkel részben 

kielégíti az egyre növekvő szülői 

igényeket.  
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HEP célok  
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, 

gyermekszegénység.  

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése.  

e) gyermekvédelem 

Bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenység: A bevezetését azzal indokolták, 

hogy az utóbbi évtizedek gazdasági, politikai 

társadalmi változásai folytán az óvodák és iskolák új 

kihívásokkal találták szembe magukat.                                 

(HEP 33. oldal) 

IGEN 

A tervezett szemléletformáló 

tevékenységek bevezetése 

hozzájárulnak a gyermekek 

esetében a társadalmiváltozások 

okozta konfliktushelyzetek 

csillapításához.   

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, 

akadálymentesítés 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő 

középületek akadálymentesítettsége; 

 
 

IGEN 

Az óvodában tervezett 

infrastrukturális fejlesztések 

tartalmaznak fizikai 

akadálymentesítési fejlesztést. 

 

Az intézmény jelenlegi működése során megfelel az alábbi törvényekben foglaltaknak:  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Megfelel továbbá az alábbi rendeleteknek: 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról  

 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

Az intézmény a működése során az alábbi előírásokban foglaltakat teljesíti: 

Bölcsőde esetében MSZE 24210-1:2012 szabvány  

Köznevelési intézmények esetében MSZE 24203-1:2012 szabvány  

Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről     

Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtéséhez 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 

(A fentiek igazolására az intézmény Pedagógiai programja és SZMSZ-e mellékletként csatolásra 

került.) 
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1.3.2 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi pályázati konstrukciókhoz 

A 2007 – 2013 EU-s fejlesztési ciklusban megvalósult projektek városi szinten  

 

Projekt megnevezése/címe 
Projekt 

összköltsége 
Finanszírozás forrása 

Velence-Újtelep új városközpontjának 
kialakítása a Közösségi Ház és a környező 
közösségi terek funkcióbővítő felújításával és 
átalakításával 

77 892 713 Ft 
KDOP-3.1.1/C-09-
 Kistelepüléseken 
településkép javítás 

Velencei-tó Kapuja 1 416 528 221 Ft KDOP-2.1.1/A 

Velence város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása 
érdekében 

19 435 920 Ft ÁROP-1.A.2/A 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítése a Gárdonyi Kistérségben 

762 849 931 Ft TIOP-2.1.2-07/1 

 

A 2014 – 2020 EU-s fejlesztési ciklusban TOP forrásból megvalósult projektek  

Projekt megnevezése/címe 
Projekt 

összköltsége 
Finanszírozás forrása 

Velence belterületén tervezett kerékpárút 170 000 000 Ft TOP-3.1.1-15-FE1 

Velence parkjainak zöld-infrastruktúra 
fejlesztése 

498 903 560 Ft TOP-2.1.2-16-FE1 

Bölcsődei intézmény létesítése Velencén 217 784 835 Ft TOP-1.4.1-19-FE1 

Velence belterületén tervezett kerékpárút 170 000 000 Ft TOP-3.1.1-15-FE1 

Velence parkjainak zöld-infrastruktúra 
fejlesztése 

498 903 560 Ft TOP-2.1.2-16-FE1 

Az óvoda fejlesztése szakmailag kapcsolódik az előző években a TOP -1.4.1 „Bölcsődei 

intézmény létesítése Velencén” című pályázat keretében megvalósított fejlesztésehez. 

 A 2 csoportszobás új bölcsőde épülete a Velence, Árok u. 11. szám alatt található, 100 %-os 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon kerül kialakításra. Az előző TOP pályázat 2022-ben 

zárul, a jelen Támogatási Kérelem keretében tervezett fejlesztések elkülönülnek az előző TOP-

pályázatban készülő fejlesztésektől. 

 

Tervezett, a 2021 – 2027 TOP Plusz forrásaira előkészített projektek 

Projekt megnevezése/címe Rövid tartalom              
Projekt 

összköltsége  
Finanszírozás forrása 

Kárpát-medencei Művészeti 
Népfőiskola környezetének 
turistabarát fejlesztése 

Parkok, sétányok, 
utcabútorok, 
díszburkolatok kialakítása, 
fejlesztése  

     500 000 000 Ft  
Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
TOP_Plusz-1.1.3-21 

Belterületi úthálózat 
korszerűsítése 

Közlekedésbiztonsági 
célokat szolgáló 
fejlesztések 

80 000 000 Ft 
Belterületi utak fejlesztése 
TOP_Plusz-1.2.3-21 

Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése 

Házorvosi alapellátás 
fejlesztése 

   30 000 000 Ft  
Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése 
TOP_Plusz-3.3.2-21 
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1.3.3 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi, vagy folyamatban lévő hazai forrás 

keretében támogatásban részesülő projekthez 

Nem releváns 

1.3.4 A tervezett fejlesztés vizsgálata az Általános Útmutató alapján a kizáró okokról.  

Velence Város Önkormányzata esetében megvizsgálásra került, hogy az Általános 

Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. 

dokumentum alábbi pontjaiban szereplő kizáró okok semelyike alá nem tartozik a 

támogatást igénylő: 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) 

foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének, 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, 

amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,  

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

 

1.3.5 A tervezett fejlesztés vizsgálata egyéb állami támogatásról.  

Nem releváns 

 

1.3.6 A tervezett fejlesztés vizsgálata RRF keretében támogatott, vagy RRF keretére 

benyújtani tervezett projekthez.  

Nem releváns 

1.3.7 A tervezett fejlesztés illeszkedése a Duna Régió Stratégiához 

 

A Duna Régió Stratégia 4 pillére és prioritási területei: 

B) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval  

  A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - belvízi hajózás  

  A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése (közúti, vasúti, légi szállítás) 
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  A fenntartható energia használatának ösztönzése  

  A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való 

kapcsolatteremtésének előmozdítása 

C) Környezetvédelem a Duna régióban  

  A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése  

  Környezeti kockázatok kezelése  

  A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő és talajminőség megőrzése 

D) A jólét megteremtése a Duna régióban 

 Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák 

segítségével  

  A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti regionális 

együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása   

  Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés 

E) A Duna régió megerősítése  

  Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése  
  Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos bűncselekmények 

elleni küzdelem érdekében 

 

 

 

 

 

D) Stratégiai cél: A jólét 

megteremtése a Duna 

régióban  
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Az oktatási rendszerek 

teljesítményének fokozása az oktatási 

intézmények, rendszerek és 

szakpolitikák szorosabb 

együttműködése révén. 

 

IGEN 
Az óvodák IKT fejlesztésével és az 

esélyegyenlőség biztosításával. 
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2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1 Helyzetelemzés, a tervezett fejlesztés indokoltsága, szükségessége. 
 

Településtörténet 

Velence a Buda és az Adriai-tenger között futó fő kereskedelmi út mellett feküdt, így már a római 

korban komoly településnek számított a Savaria és Aquincum között futó hadiúton. A 

középkorban valószínűleg székesfehérvári épületeken dolgozó olasz, velencei mesteremberek 

éltek itt. Ők adhatták a település nevét. Az 1930-as években a község, Gárdonyhoz hasonlóan, 

üdülőfaluvá vált, komoly fejlődésnek indult. 2004-ben városi rangot kapott a település 

A település területe 3.337 Ha, valamint az állandó népesség száma 7.144 fő 2021-ben. 

 

Földrajzi elhelyezkedése 

Velence város Fejér megyében, a Gárdonyi járásban, a Velencei-tó keleti partján. Gyorsan fejlődő, 

országos jelentőségű fürdőváros, mely főként a Velencei-tónak, valamint két 

nagyváros, Budapest és Székesfehérvár közelségének köszönheti gazdaságának és népességének 

jó ütemű növekedését. Közúton az M7-es autópályán, a 7-es főúton és több kevésbé jelentős úton, 

vasúton a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon érhető el. A város déli része, Velencefürdő 

főként üdülőtelep. 

 

Velence elhelyezkedése                                                                                                                                       
/térképi ábrázolás/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adriai-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely#A_v%C3%A1ros_%C3%B3kori_t%C3%B6rt%C3%A9nete_(Savaria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aquincum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdony
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdonyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M7-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/7-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r-vas%C3%BAtvonal
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A fejlesztés szempontjából releváns települési statisztikai adatok 

Lakónépesség száma 

 

         Természetes szaporodás, fogyás                                         

        

 

Vándorlási egyenleg 

 

A 0-14 évesek aránya (%) 

 

 

Óvodai nevelés adatai 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 2 

Hány településről járnak be a gyermekek (db) 1 

Óvodai férőhelyek száma (fő) 248 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 
10 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 21 
 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 21   

Pedagógiai aszzisztens 3   

Dajka/gondozónő 10   

Óvoda titkár 1   

A jelen pályázat konzorciumi formában valósul meg. 

 A konzorcium vezetője: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata. 

 A konzorciumi tag: Velence Város Önkormányzata 
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Jelen pályázat keretében a tervezett fejlesztések konzorciumi tagonként külön-külön elkészített 

Megalapozó Dokumentumban (MD) kerül bemutatásra. 

2.1.1 Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

A fejlesztéssel érintett területek a mellékelt átnézeti helyszínrajzon kerültek jelölésre, továbbá a 

szintén mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 

érintett tevékenységek helyszínei. A fejlesztés bemutatását, a tervezői műszaki leírások és 

költségbecslések tartalmazzák, amelyek mellékletként csatolásra kerültek. A fejlesztéssel érintett 

területek helyszínrajzai az alábbiak: 

Velencei Meseliget Óvoda (székhely intézmény) 

 

Velencei Meseliget Óvoda (telephely intézmény) 
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Az intézményi kapacitások bemutatása: a02t13 adatlap alapján (Székhely óvoda) 

Osztálytermek/óvodai 

csoportszobák /férőhelyek 

nyitóállománya 

Csoportszoba/ termek száma Férőhelyek száma 

Osztályterem/csoportszoba 4 108 

Tornaszoba   

Logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

  

 

Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai: a04t183 adatlap alapján (Székhely óvoda) 

Nyitóadatok kis közép

-ső 

nagy vegyes Össze-

sen 

Ebből 

leány 

Gyermekek, tanulók száma   30 66 96 51 

Leány   11 40 51  

Többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható SNI-s gyermekek, tanulók 

   1 1  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

  1  1  

Nyelvoktatásban nem részesül   30 66 96 51 

Térítési díjas   13 33 46 24 

A fenti adatok alátámasztására az OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap 

a02t13 adatlapok mellékeltként csatolásra kerültek. Az adatlapokban szereplő adatok alapján 

megállapítható, hogy az intézmény kapacitáskihasználtsága a 60%-ot meghaladja, 2021-ben 

88,8% volt. 

 

Az intézményi kapacitások bemutatása: a02t13 adatlap alapján (Telephely óvoda) 

Osztálytermek/óvodai 

csoportszobák /férőhelyek 

nyitóállománya 

Csoportszoba/ termek száma Férőhelyek száma 

Osztályterem/csoportszoba 6 148 

Tornaterem 1  

Logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai: a04t183 adatlap alapján (Telephely óvoda) 

Nyitóadatok kis közép

-ső 

nagy vegyes Össze-

sen 

Ebből 

leány 

Gyermekek, tanulók száma  30 22 95 147 64 

Leány  14 9 41 64  

Más településről bejáró   3  3 1 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

 1 2 1 4  

Nyelvoktatásban nem részesül  30 22 95 147 64 

Térítési díjas  13 11 35 59 27 

A fenti adatok alátámasztására az OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap 

a02t13 adatlapok mellékeltként csatolásra kerültek. Az adatlapokban szereplő adatok alapján 

megállapítható, hogy az intézmény kapacitáskihasználtsága a 60%-ot meghaladja, 2021-ben 

99,4% volt. 

2.1.2 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása  

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  

Előzmények: Velence Város Önkormányzata felkérte irodámat a településen működő Meseliget 

óvoda épületeinek felújításában való tervezői közreműködésre. Az Önkormányzat pályázati 

források bevonásával szeretne két óvoda épületet felújítani, korszerűsíteni. A tervezés helyszínei: 

2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1. és Fő utca 79. A két épület közül az első esetében egy 

komplexebb korszerűsítés van tervben, míg a második helyszínen álló épület korábban már többé-

kevésbé fel lett újítva, ezért itt a tárgyi felújítás csak a tető azbesztmentesítését és egy 

akadálymentes bejárat kialakítását tartalmazza. A jelen tervdokumentáció, műszaki leírások és 

költségbecslés kizárólag a pályázat előkészítésére és beadására szolgál. Pozitív pályázati 

eredmény esetén szakágankénti kiviteli tervdokumentáció és részletes tételes költségvetés kiírás 

elkészítése szükséges. Amennyiben a műszaki tartalom változása miatt engedélykötelessé válik a 

tevékenység, akkor az építési engedélyezési tervdokumentáció is elkészítendő. 

 Meglévő állapot leírása: A Szent Erzsébet téren álló óvoda épület egy régi és egy újabb 

épületrészből áll, melyek egy nyaktaggal kapcsolódnak egymáshoz. A tárgyi felújítás csak a régi 

épületrészre vonatkozik. A meglévő, régi épületrész építése körülbelül száz éve kezdődött, majd 

több ütemben épült, funkciója is sokat változott az idők során. Jelenleg három csoportszobát, egy 

tornaszobát, melegítőkonyhát, irodákat, raktárakat és a szükséges kiegészítő helyiségeket 

tartalmazza. Földszintes, alápincézetlen épület, a tetőforma változó, helyenként magastetős, 

máshol kis hajlású félnyereg tetős kialakítású. Szerkezetileg hagyományos, valószínűleg 

sávalapokon álló, különböző vastagságú, vegyes téglafalakkal épült, a födémek helyenként 

fafödémek, máshol vasbeton szerkezetűek. A melegítőkonyha épületrésze feltehetőleg jóval 

később épülhetett mint a többi rész, ez az alkalmazott épületszerkezetekből kikövetkeztethető. A 

tárgyi épületrész műszakilag és esztétikailag egyaránt meglehetősen elavult, de funkcionális 

szempontból még éppen használható állapotban van. Mind építészeti, mind gépészeti és 

elektromos téren erősen ráfér a felújítás, korszerűsítés, jelenlegi állapota minden szempontból 

korszerűtlen.  
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Nemrég készült egy tartószerkezeti szakvélemény az épületről, mely szerint bizonyos utólagos 

toldalékként épült részek bontása vagy tartószerkezeti megerősítése szükséges. A véleményben 

foglaltakat a tervezési program összeállításakor és a felújítás koncepciójának kialakításakor 

figyelembe vettük. Az épület fűtése radiátoros fűtés, melyekhez két kazán kapcsolódik. A kazánok 

cseréje néhány éve megtörtént, így azok korszerűsítésére nincs szükség. A melegvíz előállítása 

villanybojlerek segítségével történik. Az elektromos hálózat nagy része szintén elavult. A 

vezetékezés és a szerelvények, a kapcsolók, dugaljak elöregedettek, cseréjük szükséges.  

 

A Fő utca 79. száma alatti épület valamivel később épülhetett. Itt a közelmúltban történtek 

energetikát érintő felújítási munkák, melyek során többek között a külső falak hőszigetelést kaptak 

és a külső nyílászárók cseréje is megtörtént. Itt a tárgyi felújítás főként a tető héjalásának cseréjét, 

azbesztmentesítését, és egy akadálymentes rámpa kialakításával a bejárat akadálymentesítését 

tartalmazza. A tervezett felújítás: A tárgyi felújítás egyik legfontosabb eleme az, hogy az épületet 

energetikailag korszerűbbé tudjuk tenni, ezáltal a működtetése kisebb anyagi terhet rójon az 

üzemeltetőre. A felújítás fókuszpontjában ezért a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje áll. Másik 

fontos szempont az akadálymentesítés és az azbesztmentesítés. 

 

Műszaki tartalom, Szent Erzsébet tér: 
 

Építészet: 

- A 027 számú Raktár helyiség bontása a tartószerkezeti szakvélemény szerint. 

- Az épület azbesztmentesítése, a régi, azbeszt tartalmú palatető bontása, a hulladék szakszerű 

elszállítása. 

- Utólagos falszigetelés talajnedvesség ellen, fémlemez besajtolásos technológiával. 

- Külső falak hőszigetelése. 15 cm lábazati hőszigetelés xps és 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés a 

külső felmenő falakra, nyílászáróknál 5 cm befordítás a kávára. 

- Külső homlokzati DRYVIT vakolatrendszer készül. 

- A külső nyílászárók cseréje, 3 rétegű üvegezés, hőszigetelő fehér műanyag profil toktoldókkal. 

- A magastetős épületrészeken a padlásfödém hőszigetelése a felső síkon, 22 cm ásványgyapot 

hőszigeteléssel. 

- A kis hajlású félnyereg tetős épületrészeknél utólagos külső tető hőszigetelés, 22 cm kőzetgyapot 

hőszigeteléssel. A kis hajlású tetőrészek új rétegrendet kapnak, kívülről korcolt fémlemez fedés 

készül. 

- A melegítőkonyha feletti tetőt utólagos hőszigeteléssel és szintén korcolt fémlemez fedéssel kell 

kialakítani. 

- Akadálymentes parkoló kialakítása. 

- Kerékpártámaszok elhelyezése. 

 

Épületgépészet: 

- A jelenlegi két kazán megmarad, cseréjük nem szükséges. 

- A régi acéllemez tagos radiátorok cseréje időszerű, az újabb meglévő lapradiátorok 

megmaradhatnak. 

- Termosztatikus szelepek felszerelése a radiátorokra. 

- Meglévő villanybojlerek megmaradnak, a tervezett napelemek ezeknek az villamos energia 

ellátásába besegítenek. 

- Szellőzés korszerűsítése (nyílászárókra résszellőzők kerülnek, elszívó ventilátorok beépítése). 

- Új akadálymentes mosdó gépészeti kialakítása 

 

Épületvillamosság: 

- Elektromos hálózat felújítása (régi alumínium vezetékek cseréje rézre). 

- Elosztók, kapcsolók, dugaljak, szerelvények cseréje. 



 

 

18 

 

- Világítás korszerűsítése, ledes lámpák felszerelése. 

- Villámvédelem korszerűsítése. 

- Napelemes rendszer felszerelése 

 

A műszaki tartalom, Fő utca:  

- A tető azbesztmentesítése, a régi, azbeszt tartalmú palatető bontása, a hulladék szakszerű 

elszállítása.  

- Új tető héjalás elkészítése.  

- Főbejárat akadálymentesítése akadálymentes rámpa építésével.  

- Akadálymentes parkoló kialakítása.  

- Kerékpártámaszok elhelyezése 

2.1.3 A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés)  

 

A tervezett projekt az Útmutatóban meghatározottak szerint közgazdasági értelemben az alábbi 

pont alá tartozik: 

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére 

forrás biztosítását vállalja a kedvezményezett. 

Mindezek miatt nem történtek beruházási vonatkozású pénzügyi értelemben vett változat 

elemzések, így fejlesztés fenntarthatóságát alátámasztó számítások kerülnek bemutatásra a 3.1 

pontban. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pont c)-

q) és s)-u) alpontja szerinti köznevelési alapfeladatot, valamint a többi tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását biztosító 

települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési 

intézmény, 

4. önkormányzati fenntartó:  

A törvény értelmében Velence Város Önkormányzata látja el a fenntartói feladatokat az óvodák 

esetében. A feladat ellátáshoz szükséges forrásokat az állami normatívák, valamint az azt 

kiegészítő saját források terhére biztosítja. 

Az „Óvodák fejlesztése Velencén” elnevezésű, TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú projekt több éven 

átívelő, komplex fejlesztés, mely a fenntartható fejlesztésével kiszolgálja a gyermekek és 

intézményi dolgozók igényeit egyaránt. A TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú projekt megvalósítását 

követő időszakban, azaz a fenntartást az önkormányzatok (konzorcium vezető és a konzorcium 

tag) saját hatáskörben az intézményben dolgozókkal, továbbá bizonyos karbantartási esetekben 

kiegészítésképpen a közfoglalkoztatás keretében fogják végezni. Műszakilag teljesen felszereltek, 

rendelkeznek mindazon gépekkel, kézi eszközökkel amelyek a fenntartási időszakban alkalmasak 

a karbantartási munkálatok elvégésére. A fizikai munkavégzés során az önkormányzatok 

biztosítják a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaerőt. A várható működési (rezsiköltség) és 

karbantartási költségek (takarítás, gyomtalanítás, stb) forint/év-ben kerültek meghatározásra, 

amelyet a 3.1 pontban bemutatott „Pénzügyi fenntarthatósági táblázat” részletesen tartalmaz.  

Összefoglalva elmondható, hogy a konzorcium vezető önkormányzata (Pusztaszabolcs) és a 

konzorciumi tag önkormányzat (Velence) vállalják, hogy a TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú 

pályázat keretében létrehozott projektet a befejezését követően legalább 5 évig az eredeti 

funkciójának megfelelően fenntartják és üzemeltetik. Jelen pályázatban a konzorciumi tag 

(Velence) tervezett fejlesztései pénzügyi fenntarthatósága -azaz a teljes 5 éves táv alatt a tervezett 
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pénzügyi fedezet rendelkezését- konzorciumi tagonként külön-külön elkészített MD-ben kerülnek 

részletesen bemutatásra. 

 

2.2 A Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés bemutatása.  

Támogatást igénylő alapadatai 

Támogatást igénylő teljes neve: Velence Városa Önkormányzata 

Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat 

Adószám: 15727529-2-04 

Statisztikai szám: 15727529-8411-321-07 

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 727529 

Államháztartási egyedi azonosító: 737126 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma: 84.11 - Általános közigazgatás 

ÁFA levonási jog: 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. 

A támogatást igénylő székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26. 

A támogatást igénylő postacíme: 2481 Velence, Tópart utca 26. 

Képviselő adatai: Gerhard Ákos   - polgármester- 

Telefon: +36 (22) 589 416 

Fax: +36 (22) 589 416 

E-mail: polgarmester@velence.hu 

A bölcsődét és óvodát működtető intézmény alapadatai 

Intézmény teljes neve: Velencei Meseliget Óvoda  

Az intézmény székhelye: 2481 Velence, Fő u. 79. (hrsz: '1076/1') 

Az intézmény telephelye: 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1 (hrsz: '448') 

Képviselő adatai: Bóra Csilla – intézményvezető - 

OM azonosító szám 030022 

PIR szám 639909 

Adószám: 16697748-1-07 

Telefon: +36 (22) 472 148 

Mobil: +36 (22) 472 148 

E-mail: velence-ofalu@meselifet.t-online.hu 
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Az óvoda feladatai és hatáskörei  

Az intézmény számára meghatározott feladatok, hatáskörök, illetve a dolgozók közötti 

megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem 

lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény vezetőjére és dolgozóira 

kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az óvodai ellátást Velence Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő Velencei Meseliget Óvoda működtetése útján látja el. Az óvoda 10 

csoporttal, 2 épületben (székhely, telephely) működik, ahol a gyermekek gondozását és oktatását-

nevelését 21 óvónő, 3 pedagógiai asszisztens és 10 dajka végzi, az ő munkájukat 1 óvodatitkár 

segíti. Az óvodai férőhelyek száma: 248 fő 

 Az óvoda feladata többek között:  

 A pedagógiai-munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 3 

éves kortól iskolába lépésig a gyermekek fejlődését.  

 Segíti a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelését, iskolai életmódra való 

felkészítését.  

 Gondoskodik az óvodáskorú gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztéséről.  

 Együttműködik az iskolával, vele együtt keresi az iskolába való átmenet legkedvezőbb 

lehetőségeit.  

 Gondoskodik a fejlődésükben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról 

Szervezeti felépítés  

Az intézmény élén az intézményvezető áll. Az intézményvezető jogállását a magasabb vezetői 

beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.                

Az intézményvezetőnek a vezetésben fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 

2011.CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a 

vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 - kinevezés; intézményvezető helyettes megbízása; felmentés; fegyelmi eljárás megindítása.  

Az intézményvezető magasabb beosztású vezető, mellette tanácskozási és véleményezési joggal az 

igazgatótanács és az érdekképviseleti szervek: 

 a közalkalmazottak érdekeit képviselő Közalkalmazotti Tanács;  

 közalkalmazotti képviselő;            

 a szakszervezeti tagok érdekeit képviselő Szakszervezet (P.SZ.);  

 a gyermekek/szülők érdekeit képviselő szülői közösség;   

Az intézmény nevelőtestülete:  

Az intézmény nevelőtestületét a székhelyen és telephelyen foglalkoztatott óvodapedagógusok 

alkotják, önálló közösséget is alkotnak.  

Szakmai munkaközösség: Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok 

azonos feladatok ellátására székhelyen és telephelyen.  
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Szakalkalmazotti közösség: Az óvodai alapfeladatot ellátó munkakörben dolgozók  

Dajkák és a kisegítő dolgozók: Az intézményegységekben önálló csoportot alkotnak. Elkülönült 

feladatuk alapján szervezeti egységnek nem minősülő és önálló jogosítványokkal nem rendelkező 

közösséget alkotnak.  

2.3 A Felhívás 2.1. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés bemutatása.  

Projekt keretében érintett 

bölcsődei/ óvodai 

intézmény, szolgáltatás 

megnevezése és címe 

 

A tervezett tevékenység 

megnevezése 

A tevékenység rövid 

bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 

támogatható tevékenységhez való 

pontos besorolása (Felhívás adott 

pontjának pontos hivatkozásával) 

Szent Erzsébet tér 1. óvoda 

(telephely):  

Komplex felújítás, 

energetikai célú 

fejlesztés, felújítás, 

homlokzati nyílászárók 

cseréje 

Energetikai fejlesztés, 

felújítás, homlokzati 

nyílászárók cseréje 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A/c pont:  meglévő 

telephely/szolgáltatás/ feladatellátási 

hely fejlesztése 

Fő utca 79. óvoda 

(székhely): 

Tetőfelújítás, palatető 

részleges cseréje 

Az elavult, helyenként sérült 

tetőhéjazat bontása, 

szigetelése és vízszigetelése 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A/c pont:  meglévő 

telephely/szolgáltatás/ feladatellátási 

hely fejlesztése 

Szent Erzsébet tér 1.  óvoda 

(telephely): 
Napelemek telepítése 

A nagy energia 

felhasználású gépek, 

berendezések (pl.bojler) 

áramfelhasználásának 

biztosítására.  

Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

2.1.2.2 - 4) pont::  megújuló 

energiaforrások kialakítása, bővítése 

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 
Akadálymentesítés 

Akadálymentes rámpa és 

parkolók kialakítása 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan 

nem támogatható tevékenység                

B/1 pont:  Közszolgáltatást végző, 

közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy 

ügyfélforgalmat lebonyolító 

épület/épületrész esetén. 

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 
Weboldal fejlesztése 

Dinamikus weboldal 

kialakítása,  

Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

11) pont:  intézmény weboldalainak 

fejlesztése, kialakítása 

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 

Óvodai nevelési munkát 

segítő eszközbeszerzések 

PET palack tömörítő 

beszerzése 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A/e3 pont:  óvodák esetében 

élménypedagógiai módszerek 

alkalmazásához, a gyermekek komplex 

személyiségfejlődéséhez, illetve az 

iskola megkezdéséhez szükséges 

készség- és képességfejlődéshez 

szükséges fejlesztő játékok, egyéb 

eszközök beszerzése 

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 
IKT eszközök beszerzése 

Telephelyenként 1 db 

laptop, projektor+vászon 

beszerzése, és WIFI 

kiépítése 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A/e2 pont:  informatikai eszközök és 

kapcsolódó szoftverek, berendezések, 

IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. 

wireless) technológiák beszerzése  

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 

Kerékpártároló és 

kerékpártámasz létesítése 

Kerékpártároló és esőbeálló 

létesítése 

Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

2) pont:  Kerékpár támaszok és tárolók 

kiépítése, korszerűsítése 

Velencei Meseliget Városi 

Óvoda összes telephelyén 
Magas ágyás kialakítása Magas ágyás kialakítása saját erőből 
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2.4 A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt 

műszaki-szakmai elvárásoknak. 

A tervezői műszaki leírások, és a számításokat alátámasztandó költségbecslések külön 

mellékletként kerültek csatolásra. 

 A tervezett fejlesztés kapcsán releváns szakmai adatszolgáltatás bemutatása: 

Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa Azonosító 

Része-e a 

műszaki 

szakmai 

tartalomnak 

(Igen/Nem) 

Célérték 

tervezése 

szükséges 

(Igen/Nem) 

Az új vagy 

korszerűsített 

gyermekgondozási 

létesítmények 

osztálytermi kapacitása 

ERFA db Közös 

kimeneti 

RCO66 Igen Nem 

Az új vagy 

korszerűsített 

gyermekgondozási 

létesítmények éves 

felhasználói 

ERFA fő/év Közös 

eredmény 

RCR70 Nem Nem 

 

 

 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, 

műszaki és pénzügyi hátterének bemutatása. 

Jelen projekt előzetes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az alábbi, az Útmutatóban szereplő 

kategóriába tartozik: 

i. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás 

biztosítását vállalja a kedvezményezett. 

 

A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozóan az Útmutatóban megadott táblázatos formában került 

bemutatásra annak igazolása, hogy a fejlesztés során felmerülő többlet működési költségek 

ellentételezése biztosításra kerül. A fenttarthatóság kapcsán megbecsülésre kerültek 

tevékenységenként a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségek egyaránt. 
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A pályázó vállalja, hogy a pályázat keretében létrehozott projektet a projekt befejezését követően 

legalább 5 évig az eredeti funkciójának megfelelően fenntartja és üzemelteti. A 4/2011 (I.28.) 

Korm. rendelet 80. §- ban foglaltak szerint vállalja, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett a projekt meg fog felelni az 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. 

3.2. A támogatási kérelem megfelelése a horizontális elvárásoknak. 

A Horizontális elvárások relevanciájának és azok teljesülésének vizsgálata, a jelen projekt 

esetében táblázatos formában kerülnek bemutatásra: 

Célok megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

Természetvédelem NEM
A projekt a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján 

Natura 2000-es területet nem érint.

Az éghajlatváltozás NEM
A "Klimakockázati útmutató" alapján kitöltött 

táblázattal igazolva.

A környezet- és klímavédelmi cél megvalósítása a végrehajtás során
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Kiemelt célok megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

Az emberi egészség védelme, az emberi 

egészségre veszélyes anyagok 

ártalmatlanítása, eltávolítása, a környezeti 

feltételek javítása érdekében                                      

IGEN

A PET palack tömörítő berendezés segítségével a 

gyerekek megismerhetik a műanyag hulladék okozta 

környezeti pronlémák egyik keletkezését. A 

szemléletformáló tevékenység hatására csökkenthető a 

szemetelés, és műanyag hulladék mennyisége.

Természetvédelem                                                                                          

‒ helyi anyagok használata, helyi beszállítók 

foglalkoztatása a projekt által érintett területen                                                                                                                         

‒ a klímaváltozással és kezelésével kapcsolatos 

szemléletformálás, képzés

IGEN

A projekt kapcsán magaságyások lesznek telepítve az 

óvodák udvarába. A gyermekek így 

megismerkedhetnek a helyben termelt egészséges 

élelmiszerekkel, valamint játékos formában 

megismerhetik a klímaváltozás növényekre gyakorolt 

hatásait.

Kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósítása                              a 

támogatott projektben

 

Célterületek megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak
 A nők gazdasági függetlenségének, illetve vállalkozóvá 

válásának előmozdítása;
IGEN

az akadálymentesítés, kerékpártárolási fejlesztek 

javítják a nők munkába járásnak feltételeit
A kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási 

diszkrimináció csökkentése;
NEM ‒ ‒ ‒ 

A férfi-női részvétel aránytalanságainak csökkentése a 

családtámogatási ellátások igénybevétele területén 
NEM ‒ ‒ ‒ 

A nők esélyegyenlőségének elősegítése a munkáért járó 

javadalmazásban
NEM ‒ ‒ ‒ 

A férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének 

támogatása a politikai és gazdasági döntéshozatalban, 

valamint a tudomány területén;

NEM ‒ ‒ ‒ 

az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez 

szükséges intézkedések 

megtétele;

NEM ‒ ‒ ‒ 

 a nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának 

támogatása.
NEM ‒ ‒ ‒ 

Az esélyegyenlőség érvényesítése                                                                                        
(a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód) 

Célterületek megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

A munkához jutás lehetősége, a munkahelyteremtésre és a 

munkavállalók készségeinek fejlesztésére irányuló nemzeti 

befogadási stratégiák és európai stratégia értékelésével;

NEM ‒ ‒ ‒ 

Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szociális 

védelem, különösen az 

öregedő társadalommal és a társadalmi kirekesztés 

növekedésével összefüggésben;

IGEN
A projekt keretében tervezett akadálymentesítés az 

idősek és fogyatékkal élők számára jelent segítséget.

Oktatás- és ifjúságpolitika, az iskolai lemorzsolódás és az 

oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében;

IGEN

A projekt keretében tervezett fejlesztések 

hozzájárulnak a kisgyermekkori esélyegyenlőség 

növeléséhez.
 A migránsok gazdasági és társadalmi integrációja, új európai 

stratégia révén;
NEM ‒ ‒ ‒ 

Megkülönböztetés elleni küzdelem, különösen a 

kisebbségekkel, a fogyatékos személyekkel és a hajlék-

talanokkal szemben megnyilvánuló megkülönböztetés elleni 

fellépéssel;

NEM ‒ ‒ ‒ 

Hozzáférés az információs és kommunikációs techno-

lógiákhoz, hálózati szolgáltatásokhoz, továbbá pénzügyi  és 

energetikai szolgáltatásokhoz;
IGEN

Az önálló honlap létrehozása, valamint az IKT eszközök 

javítják az IKT szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A  szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentése
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A projekt kapcsán az épület fejlesztés során releváns az akadálymentesítés. Mivel a 
projektben új épület építése nem történik, ezért a tervezési program a pályázati felhívásnak 
megfelelően projektarányosan bemutatja az OTÉK akadálymentesítés szempontjából releváns 
előírásainak betartását.  

 

3.3 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

A település nem rendelkezik önálló Klíma stratégiával, ezért a 2020-ban elkészült „Fejér Megye 
klímastratégiája” tanulmányban foglaltaknak megfelelően kerültek bemutatásra a projekt 
kapcsán releváns célok és intézkedések. 

3.3.1 A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  

Fejér megye szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők 
meghatározása (érintettség). Fejér megye a KBTSZ módszertan hármas értékelési szisztémája 
alapján a következő besorolásokba esik az egyes tényezők esetében 

 

 

Éghajlatváltozási problémakörök térképi ábrázolása 

FEJÉR MEGYE ASZÁLY VESZÉLYESZTETETTSÉGE 
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FEJÉR MEGYE VILLÁMÁRVÍZ VESZÉLYESZTETETTSÉGE 

 

 

FEJÉR MEGYE IVÓVÍZBÁZISOK VESZÉLYESZTETETTSÉGE 
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FEJÉR MEGYE HŐHULLÁM KITETTSÉGE 

 

 

FEJÉR MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VESZÉLYESZTETETTSÉGE 
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FEJÉR MEGYE ERDŐK SÉRÜLÉKENYSÉGE 

 

 

FEJÉR MEGYE TURIZMUS VESZÉLYEZTETTETTSÉGE 

 

 

 

 



 

 

29 

 

FEJÉR MEGYE LAKÓÉPÜLETEINEK VIHAROK ÁLTALI 
VESZÉLYESZTETETTSÉGE 

 

 

A projektben tervezett zöld infrastruktúra növelését célzó beruházások a telepített növényzet, a 

párologtatás révén hozzájárul a települési mikroklíma javításához, különös tekintettel a nyári 

napsütéses időszakban, ezáltal enyhítve a hőhullámok okozta éghajlati változások hatásait. 

Az óvodában a gondozás-nevelési munka során a gyermekek részére több tematikus (az élővilág 

és a környezet védelme)  foglalkozás zajlik, amelyek gyakorlati tudatosításához hozzájárul a 

projekt kapcsán beszerezni kívánt univerzális PET palack tömörítő eszköz, valamint a saját 

erőből kialakítandó un. magaságyás. 

 

3.3.2 A projekt várható hatása az ÜHG kibocsájtásra 

Fejér Megye klímastratégiája helyzetelemzési fejezetében bemutatásra került az un. 
mitigációs helyzetértékelés, amely tartalmazza az ÜHG leltárokat ágazatokra lebontva. 
A projekt szempontjából releváns információkat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

A megyei áramfogyasztás és kapcsolódó CO 2 kibocsátás szektoriális megoszlása,                             

KSH adatok alapján. 
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A megyei közúti közlekedés alakulása 2015-ben KSH adatok alapján 

 

 

A megyei közúti közlekedés kibocsátásának megoszlása a rendelkezésre álló                                       

vegyes évi adatok alapján. 

 

a)  

A tervezett kerékpár tároló fejlesztések, a kerékpározás népszerűsítésére irányuló óvodai 

szemléletformáló nevelési munka hozzájárul az egyéni közlekedés okozta CO2 

kibocsájtás csökkentéséhez. 

 

 

A szilárd hulladék kibocsátásával kapcsolatosan az alábbi megyei adatok állnak 

rendelkezésre: 
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A megyei szilárdhulladék kibocsátásból (40 942 t) eredő metánkibocsátás így 

mindösszesen 43 t CO2 egyenértéket tesz ki évente. 

 

A projekt kapcsán tervezett univerzális PET palack tömörítő eszköz valamint az óvodai 

szemléletformáló tevékenységek hozzájárulnak a hulladéklerakásból keletkezett CO2 

kibocsájtás csökkentéséhez. 

 

3.3.3 A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

 

Az energiahatékonyság az Energia Unió öt dimenziójának az egyike. Az energiahatékonyság 

kiemelkedő szerepének hangsúlyozása érdekében az Európai Unió „Tiszta energia minden 

európainak” csomag részeként elfogadta az E1st elvét. Az elv lényege, hogy a keresletoldali 

erőforrásokat előnyben részesítsük az energetikai infrastruktúrába történő beruházásokkal 

szemben, elismerve, hogy az energiahatékonyság többféle társadalmi és gazdasági haszonnal jár, 

és szorosan kapcsolódik az Energiaunió valamennyi dimenziójához.  

Az enefirst projekt módszertanának három pillére: 

BEAZONOSÍTÁS: azonosítjuk azokat a szakpolitikai területeket, ahol az E1st elv alkalmazásával 

várhatóan a legnagyobb hatás érhető el az egész energiarendszer előnyeinek figyelembe vételével. 

ALKALMAZÁS: beépítjük az E1st elvet már létező szakpolitikai eszközökbe, amihez elemezzük 

azt, hogy a nemzetközi E1st megközelítések és számszerűsítések mennyire alkalmazhatóak és 

átvihetőek más nemzeti feltételek közé.  

BEVONÁS: bevonjuk az érdekelt feleket, hogy olyan új szakpolitikai eszközöket tervezzünk, 

melyek alkalmasak az E1st elv alkalmazására, majd ezen eszközök alkalmazását nemzeti 

esettanulmányok segítségével elemezzük. 

 

Mindezen elvek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a jelen projekt kapcsán az 

Útmutatóban megadott szempontrendszert alkalmazva táblázatos formában készült el: 
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E1st elv releváns szempontjai VÁLTOZÁS Változás iránya 

A fejlesztéssel érintett épületek, építmények, 

létesítmények üzemeltetésére visszavezethető 

energiafelhasználás változása. 

IGEN  
Az épületfelújítási munkálatok 

következtében csökken az 

energia felhasználás.  

A projekt eredményeképpen a felhasznált energia 

forrása 
IGEN 

A projekt során sor kerül 

megújuló energiaforrások 

(napelem; napkollektor) 

beépítésére. 

Egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési 

igények alakulása 
IGEN  

A felújítási/építési 

beruházások, valamint a 

szemléletformáló kampányok 

elősegítik a kerékpáros 

közlekedés bővülését. 

Energiafelhasználásra, illetve üvegházhatású gáz-

kibocsátásra vonatkozó célok teljesülésének 

elősegítése 

IGEN  

A fejlesztések kapcsán bővülő 

zöldfelület csökkenti az 

üvegházhatást, valamint a 

műanyag palackok szervezett 

begyűjtése csökkenti az 

előállítás során keletkező CO2 

kibocsájtást. 

 

3.3.4 A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

A projekt kapcsán elvégeztük a Klímakockázati útmutató alapján a szükséges vizsgálatokat, 

amelynek eredményei a következők: 

1. 2014-2020 közötti támogatási időszakban megvalósuló projektek esetében:                          

Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett 

működése legalább 15 év?  

2021-2027 közötti támogatási időszakban megvalósuló projektek esetében: Infrastruktúrába 

irányuló beruházás esetén annak várható élettartama legalább 5 év? 

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns 

egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és 

az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 

3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent 

termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által 

előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, 

ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az 

ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt 

üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok 

gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az 

éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 

éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 

biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 
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6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e 

az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, 

amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? 

(pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 

eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti 

stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul 

szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 

éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére a válasz ’igen’, ÉS emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-nel 

válaszolt, az Ön által végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt 

projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az 

adaptációs útmutatóban foglaltak szerint szükséges! 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére, VAGY a 2-9. kérdések mindegyikére ’nem’ választ adott, 

akkor további elemzésre nincs szükség. 

A Klímakockázati útmutató iránymutatásai szerint elvégzett vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy jelen projekt esetében további elemzésre nincs szükség. 
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4. Költségvetés vizsgálata 

A projekt kapcsán elkészültek a tervezői felméréseken alapuló költségbecslések 
főtevékenységenként. A tervezői költségbecslések részletesen és tételesen tartalmazzák a 
projekt kapcsán felmerülő építési munkálatok becsült költségeit. A projekt kapcsán beszerezni 
kívánt eszközök, berendezések költségének meghatározásakor az Interneten, hivatalos 
forgalmazók által feltüntetett árak alapján történt. A projektelőkészítési, projektmenedzsmenti 
és az egyéb a projekt megvalósítása során igénybe vett szolgáltatások költségének tervezése a 
Pályázati felhívásban, valamint az Általános Útmutatóban rögzített költségkorlátok 
betartásával kerültek meghatározásra. A részletes költségvetés csatolásra került.  

4.1. A Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási 

módoknak való megfelelés bemutatása.  

A táblázatokban, illetve a támogatási kérelem költségvetésében szereplő elszámolni kívánt 
tételek részletes műszaki tartalma és az azokat alátámasztó költségbecslések, árajánlatok 
csatolásra kerültek mellékletként. 

Az alábbi táblázatok a projekt teljes költségvetését, valamint  a felhívás 7.5 pontjában 
meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést alátámasztó saját számításokat 
tartalmazza a konzorciumi tag Velence városa költségei vonatkozásában: 

 

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó %-os korlát Értéke

b) Műszaki dokumentáció költségei                5 000 000 Ft 1 350 000 Ft 6 350 000 Ft 5% 8 056 335 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 3 222 534 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 3 222 534 Ft

a) Tartalék                                      1 695 420 Ft 457 763 Ft 2 153 183 Ft 5% 8 056 335 Ft

Projekt összes elszámolható 

költsége
126 871 425 Ft 34 255 285 Ft 161 126 710 Ft

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Felhívásban meghatározott költségtípusok maximális mértékének vizsgálata

Velence
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a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
3 400 000 Ft 918 000 Ft 4 318 000 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       1 100 000 Ft 297 000 Ft 1 397 000 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 4 500 000 Ft 1 215 000 Ft 5 715 000 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 100 000 Ft 297 000 Ft 1 397 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
300 000 Ft 81 000 Ft 381 000 Ft

Összesen 1 400 000 Ft 378 000 Ft 1 778 000 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

Mindösszesen 8 300 000 Ft 2 241 000 Ft 10 541 000 Ft

A vetítési alap szerinti                    

7%-os költségkorlát
8 300 000 Ft 2 241 000 Ft 10 541 000 Ft

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

5. Projekt menedzsment költség

1. Projekt előkészítés költségei

7%-ban meghatározott átalánnyal érintett költségtípusok

 

 

3 Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, 

valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez 

Felhívás 6.2. 3) pontja nyújt segítséget. 

A projektben az arányosítás nem releváns. 

 

 Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 

tekintett) tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez 

megvalósítani, amennyiben releváns. 

Nem releváns, nem támogatható tevékenységeket nem tervez a kedvezményezett 

megvalósítani. 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezik saját 

teljesítés keretében megvalósítani! 
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Saját teljesítés keretében magaságyás létesítése valósul meg mindkét telephelyen. Költsége 

feltüntetve a 02. táblázatban. 

 

 Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett 

költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

Főtevékenység Projekt rövid megnevezése
Mennyi-

ség

Költség összesen 

(nettó)
ÁFA

Költség összesen 

(bruttó)

Fő utca 79.  óvoda (székhely):               

építési, felújítási munkálatok

1 db          

Hrsz-en
19 150 627 Ft 5 170 669 Ft 24 321 296 Ft

Szent Erzsébet tér 1.  óvoda (telephely):  

építési, felújítási munkálatok

1 db          

Hrsz-en
91 764 098 Ft 24 776 306 Ft 116 540 404 Ft

Mindkét óvodai telephelyen:                   

óvodai nevelési munkát segítő 

eszközbeszerzések

2 db          

Hrsz-en
50 080 Ft 13 522 Ft 63 602 Ft

Mindkét óvodai telephelyen:                   

IKT eszközök beszerzése

2 db          

Hrsz-en
751 200 Ft 202 824 Ft 954 024 Ft

Mindkét óvodai telephelyen:                   

Weboldal fejlesztése

2 db          

Hrsz-en
160 000 Ft 43 200 Ft 203 200 Ft

111 876 005 Ft 30 206 521 Ft 142 082 526 Ft

B. Kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható 

tevékenységek:

1.  Akadálymentesítés

Szent Erzsébet tér 1.  óvoda (telephely): 

akadálymentes vizesblokk kialakítása          
(a projektelem költsége betervezve az építési, 

felújítási munkálatok költségvetésébe)

1 db          

Hrsz-en

B. Kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható 

tevékenységek:

2.  Aszbesztmentesítés

Fő utca 79.  óvoda (székhely):                               
(a projektelem költsége betervezve az építési, 

felújítási munkálatok költségvetésébe)

1 db          

Hrsz-en

C3) Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek: 

kerékpár támaszok és tárolók 

kiépítése

Mindkét óvodai telephelyen:                   

kerékpár támaszok és tárolók 

kiépítése

2 db            

Hrsz-en
4 610 000 Ft 1 244 700 Ft 5 854 700 Ft

A. Egy vagy több óvodai 

intézmény egy vagy több 

feladatellátási helyének 

elsősorban 

fejlesztésére                                   

1. Meglévő óvoda fejlesztése

MINDÖSSZESEN 

 

 

 

Az alábbi táblázat a a konzorciumi tag Velence városa összes elszámolható költségeit 

tartalmazza. 

Velence Város  

Fejlesztési cél 

Projekt keretében adott 

főtevékenységre betervezett 

elszámolható költség (Ft) 

Projekt keretében adott 

főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Óvodafejlesztés 110.914.725,- Ft 200.000 Ft 
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Projekt megnevezése:

Projekt helyszíne

Velence

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
3 400 000 Ft 918 000 Ft 4 318 000 Ft

b) Műszaki dokumentáció költségei                5 000 000 Ft 1 350 000 Ft 6 350 000 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       1 100 000 Ft 297 000 Ft 1 397 000 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 9 500 000 Ft 2 565 000 Ft 12 065 000 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó 

kártalanítási költségek
0 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

d) Építéshez kapcsolódó költségek 110 914 725 Ft 29 946 976 Ft 140 861 701 Ft

 - ezen belül székhely óvoda építési költségei 19 150 627 Ft 5 170 669 Ft 24 321 296 Ft

 - ezen belül telephely óvoda építési költségei 91 764 098 Ft 24 776 306 Ft 116 540 404 Ft

e) Eszközbeszerzés költségei 801 280 Ft 216 346 Ft 1 017 626 Ft

f) Immateriális javak beszerzése
160 000 Ft 43 200 Ft 203 200 Ft

 -  ezen belül székhely óvoda Weboldal fejlesztés 80 000 Ft 21 600 Ft 101 600 Ft

 - ezen belül telephely óvoda Weboldal fejlesztés 80 000 Ft 21 600 Ft 101 600 Ft

g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 

beavatkozás költsége
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 111 876 005 Ft 30 206 521 Ft 142 082 526 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 100 000 Ft 297 000 Ft 1 397 000 Ft

b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei          0 Ft 0 Ft 0 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
300 000 Ft 81 000 Ft 381 000 Ft

e) Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei 
0 Ft 0 Ft 0 Ft

f) Egyéb szolgáltatási költségek                                    0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 1 400 000 Ft 378 000 Ft 1 778 000 Ft

a)  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költségek
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

a) Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát)
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tartalék max. 5%         6 343 571 

a) Tartalék                                      1 695 420 Ft 457 763 Ft 2 153 183 Ft

Mindösszesen 126 871 425 Ft 34 255 285 Ft 161 126 710 Ft

3.3 INTÉZKEDÉS:

5. Projekt menedzsment költség

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Óvodák felújítása

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés TOP 

Plusz - 3.3.1-21  

6. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék  
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Az alábbi táblázatok a projekt teljes költségvetését, valamint  a felhívás 7.5 pontjában 
meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést alátámasztó saját számításokat 
tartalmazza a konzorcium egészére vonatkozóan: 

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
16 520 000 Ft 4 460 400 Ft 20 980 400 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       3 668 966 Ft 990 621 Ft 4 659 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 20 188 966 Ft 5 451 021 Ft 25 639 987 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
1 169 558 Ft 315 781 Ft 1 485 339 Ft

Összesen 3 569 558 Ft 963 781 Ft 4 533 339 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

Mindösszesen 30 708 524 Ft 8 291 301 Ft 38 999 825 Ft

A vetítési alap szerinti                    

7%-os költségkorlát
30 708 525 Ft 8 291 302 Ft 38 999 826 Ft

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

5. Projekt menedzsment költség

1. Projekt előkészítés költségei

7%-ban meghatározott átalánnyal érintett költségtípusok
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Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó %-os korlát Értéke

b) Műszaki dokumentáció költségei                17 780 976 Ft 4 800 864 Ft 22 581 840 Ft 5% 29 807 010 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 11 922 804 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 11 922 804 Ft

a) Tartalék                                      6 564 521 Ft 1 772 421 Ft 8 336 942 Ft 5% 29 807 010 Ft

Projekt összes elszámolható 

költsége
469 401 733 Ft 126 738 468 Ft 596 140 201 Ft

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Felhívásban meghatározott költségtípusok maximális mértékének vizsgálata

KONZORCIUM

 

 Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 
tekintett) tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez 
megvalósítani, amennyiben releváns. 

Nem releváns, nem támogatható tevékenységeket nem tervez a kedvezményezett 
megvalósítani. 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezik saját 
teljesítés keretében megvalósítani! 

Saját teljesítés keretében nem valósul meg tevékenység. 

 Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett 
költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

 Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, 
valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez 
Felhívás 6.2. 3) pontja nyújt segítséget. 

A projektben az arányosítás nem releváns. 

Az alábbi táblázat a konzorcium egészére vonatkozólag a megvalósítandó főtevékenységekre 
betervezett költségeket tartalmazza: 
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Főtevékenység Projekt rövid megnevezése
Mennyi-

ség

Költség összesen 

(nettó)
ÁFA

Költség összesen 

(bruttó)

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

2 db         

Hrsz-en
19 770 080 Ft 5 337 922 Ft 25 108 002 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

1 db                

Hrsz-en
38 167 410 Ft 10 305 201 Ft 48 472 611 Ft

57 937 490 Ft 15 643 122 Ft 73 580 612 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

10 db          

Hrsz-en
47 743 200 Ft 12 890 664 Ft 60 633 864 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

3 db                

Hrsz-en
2 134 250 Ft 576 248 Ft 2 710 498 Ft

49 877 450 Ft 13 466 912 Ft 63 344 362 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

12 db          

Hrsz-en
45 711 302 Ft 12 342 052 Ft 58 053 354 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

7 db          

Hrsz-en
66 108 663 Ft 17 849 339 Ft 83 958 002 Ft

111 819 965 Ft 30 191 391 Ft 142 011 356 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

9 db          

Hrsz-en
85 851 537 Ft 23 179 915 Ft 109 031 452 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

1 db          

Hrsz-en
78 512 680 Ft 21 198 424 Ft 99 711 104 Ft

164 364 217 Ft 44 378 339 Ft 208 742 556 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

2 db          

Hrsz-en
2 000 000 Ft 540 000 Ft 2 540 000 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

2 db          

Hrsz-en
1 274 219 Ft 344 039 Ft 1 618 258 Ft

3 274 219 Ft 884 039 Ft 4 158 258 Ft

387 273 341 Ft 104 563 802 Ft 491 837 143 Ft

C) Közösségi, kulturális, 

sportolási infrastruktúra, IKT 

és okos települési fejlesztések 

MINDÖSSZESEN 

A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 

KÖLTSÉGE MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

A) Települési kékinfrastruktúra 

fejlesztése 

B) Belterületi 

zöldinfrastruktúra fejlesztése 

D) Fenntartható 

közlekedésfejlesztés 

E) Hulladékkezelés, 

kármentesítés tevékenységhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt teljes költségvetése a  konzorcium egészére vonatkozólag: 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

73.580.612,- Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

63.344.362,- Ft 0 Ft 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

142.011.356,- Ft 0 Ft 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

208.742.556,- Ft 0 Ft 

Hulladékkezelés, kármentesítés 4.158.258,- Ft 0 Ft 
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Projekt megnevezése:

Projekt helyszíne

KONZORCIUM

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
16 520 000 Ft 4 460 400 Ft 20 980 400 Ft

b) Műszaki dokumentáció költségei                17 780 976 Ft 4 800 864 Ft 22 581 840 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       3 668 966 Ft 990 621 Ft 4 659 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 37 969 942 Ft 10 251 884 Ft 48 221 826 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó 

kártalanítási költségek
0 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

d) Építéshez kapcsolódó költségek 387 232 341 Ft 104 552 732 Ft 491 785 073 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 57 946 490 Ft 15 645 552 Ft 73 592 042 Ft

 - ezen belül "B" főtevékenység 49 877 450 Ft 13 466 912 Ft 63 344 362 Ft

 - ezen belül "C" főtevékenység 111 819 965 Ft 30 191 391 Ft 142 011 356 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 164 364 217 Ft 44 378 339 Ft 208 742 556 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 3 224 219 Ft 870 539 Ft 4 094 758 Ft

e) Eszközbeszerzés költségei 11 319 969 Ft 3 056 392 Ft 14 376 361 Ft

f) Immateriális javak beszerzése
0 Ft 0 Ft 0 Ft

g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 

beavatkozás költsége
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 398 552 310 Ft 107 609 124 Ft 506 161 434 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei          

- ITS készítése/felülvizsgálata
14 400 000 Ft 3 888 000 Ft 18 288 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
1 169 558 Ft 315 781 Ft 1 485 339 Ft

e) Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei 
1 395 402 Ft 376 759 Ft 1 772 161 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 895 402 Ft 241 759 Ft 1 137 161 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 500 000 Ft 135 000 Ft 635 000 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 0 Ft 0 Ft 0 Ft

f) Egyéb szolgáltatási költségek                                    0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 19 364 960 Ft 5 228 539 Ft 24 593 499 Ft

a)  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költségek
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

a) Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát)
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tartalék max. 5%       23 470 087 

a) Tartalék                                      6 564 521 Ft 1 772 421 Ft 8 336 942 Ft

Mindösszesen 469 401 733 Ft 126 738 468 Ft 596 140 201 Ft

6. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék  

5. Projekt menedzsment költség

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Élhető települések TOP Plusz - 1.2.1-21  

Komplex infrastrukturális fejlesztés 

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

1.2 INTÉZKEDÉS:

Településfejlesztés, települési

szolgáltatások
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

5.1 A tervezett fejlesztések hozzájárulása a megyei területfejlesztési program céljainak 

teljesüléséhez.  

A megye átfogó és stratégiai céljai  

 

I. Gyarapodó, egészséges és összetartó népesség 

 Helyi identitás és közösségek megerősítése 

  Népesség megtartása és a munkaerő minőségi fejlesztése 

 Területi különbségek mérséklése, jobban összetartó, szociálisan érzékenyebb 

megye 

II. Élhető megye és települések 

 Épített környezet, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése  

 Természetes környezet megőrzése és klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállóság fejlesztése, zöldebb Fejér megye 

III. Innovatív és fejlődő gazdaság 

 Innováció és kutatás lehetőségeinek megteremtése, elősegítése, intelligens 

megye 

 Gazdasági környezet fejlesztése 

A könnyebb átláthatóság érdekében a fejlesztés illeszkedését az átfogó- és stratégiai 

célokhoz részcélokon keresztül, táblázatos formában ismertetjük: 

 

 Átfogó célok 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
Ha igen milyen formában 

I. 
Gyarapodó, egészséges és 

összetartó népesség 
IGEN 

A felújított óvodák megfelelő helyszínt és infrastruktúrát 

biztosítanak a gyereke és szüleik, valamint az ott dolgozók 

részére egyaránt, ezzel is hozzájárulva a közszolgáltatás 

jellegű infrastruktúra bővítéséhez, valamint az ott lakók 

életminőségének javulásához. 

II. Élhető megye és települések IGEN 

A szemléletformálási célú magaságyás létesítése megfelel a 

célkitűzésnek. A kialakított zöldfelületek új élőhelyeket 

hoznak létre, és növelik a környezet esztétikai értékét. 

 

III. Innovatív és fejlődő gazdaság IGEN 
A szemléletformálási célú beszerzések (PET palack tömörítő; 

magaságyás létesítése) megfelelnek a célkitűzésnek. 
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5.2  Illeszkedés vizsgálata a megyei Integrált Területi Program (ITP) céljaihoz.  

Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója alapján a megye 11 fejlesztési prioritáson 

keresztül tervezi a Koncepció megvalósítását a 2021-2027-es időszakra vonatkozólag. Ezek a 

prioritások a következők: 

I.             Társadalmi kohézió, elérhető közszolgáltatások  

II. Munkaerőpiacra való felkészítés 

III. Emberi erőforrások minőségi fejlesztése  

IV. Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása (területi prioritás) 

V. Természeti környezet védelme  

VI. Klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóság fokozása  

VII. Települési épített környezet fejlesztése  

VIII. Kulturális és történelmi örökségek ápolása  

IX. Vállalkozások fejlődési lehetőségeinek biztosítása  

X. Vállalkozások K+F+I teljesítményének növelése  

XI. Székesfehérvár; Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia szíve); Vértes és az előbbi térségekhez nem 

 Stratégiai célok 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
Ha igen milyen formában 

I.1 
Helyi identitás és közösségek 

megerősítése 
NEM 

A tervezett szemléletformáló kampányok 

lebonyolításába bevont gyerekek és szüleik 

aktivitásán keresztül. 

I.2 
Népesség megtartása és a 

munkaerő minőségi fejlesztése 
IGEN 

Az óvodák fejlesztése segíti a népesség helyben 

tartását, hozzájárul az itt élők életminőségének 

javításához. 

I.3 

Területi különbségek mérséklése, 

jobban összetartó, szociálisan 

érzékenyebb megye 

IGEN 

Az óvodák fejlesztése során innovatív 

megoldások is beépítésre kerülnek, amelyek 

eddig csak „nagyobb” városokban voltak 

elérhetőek, ezáltal hozzájárul az itt élők 

életminőségének javításához. 

II.1 
Épített környezet, kulturális 

értékek megőrzése és fejlesztése 
NEM --- 

II.2 

Természetes környezet 

megőrzése és klímaváltozás 

hatásaival szembeni ellenállóság 

fejlesztése, zöldebb Fejér megye 

IGEN 

A szemléletformálási célú magaságyás létesítése 

megfelel a célkitűzésnek. A kialakított 

zöldfelületek új élőhelyeket hoznak létre, és 

növelik a környezet esztétikai értékét. 

 

III.1 

Innováció és kutatás 

lehetőségeinek megteremtése, 

elősegítése, intelligens megye 

NEM --- 

III.2 Gazdasági környezet fejlesztése NEM --- 
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besorolható, a Budapest környéke turisztikai térséghez tartozó Fejér megyei települések turisztikai 

fejlesztése (területi prioritás)  

 

FMTFP prioritások 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
ha Igen, miként 

Prioritás I.: Társadalmi kohézió, elérhető közszolgáltatások 

Intézkedés 2: Közszolgáltatások fejlesztése és azok 

elérhetőségének javítása, megyei szintű felzárkóztatásaa: 

Bölcsődei és óvodai ellátás fejlesztése 

Intézkedés 3: A közösségi és látványsporthoz, valamint a 

rendszeres testmozgáshoz kapcsolódó fejlesztésekb: 

Kisgyermekkori, óvodai mozgásfejlesztést célzó fejlesztések 

Intézkedés 4: Társadalmi felzárkózás, népesség 

megtartásab: Társadalmi innováció, komplex, helyben 

kialakított fejlesztések 

IGEN 

2/a: A tervezett infrastrukturális fejlesztések 

megfelelnek a célkitűzésnek. 

3/b: Az óvoda udvarba tervezett fejlesztések 

megfelelnek a célkitűzésnek. 

4/b: A szemléletformálási célú beszerzések (PET 

palack tömörítő; magaságyás létesítése) 

megfelelnek a célkitűzésnek. 

 

Prioritás VI.: Klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállóság fokozása  

Intézkedés 1: Klímaváltozás negatív hatásainak 

mérséklésére és a változásokhoz való alkalmazkodás 

érdekében tett beavatkozások 

b: Városi/települési zöldterületek, zöldfelületetek fejlesztése 

Intézkedés 2: Kibocsátás és ökológiai lábnyom csökkentése 

a: Energiahatékonyság 

b: Megújuló energia-felhasználás 

IGEN 

1/b: A szemléletformálási célú magaságyás 

létesítése megfelel a célkitűzésnek. A kialakított 

zöldfelületek új élőhelyeket hoznak létre, és növelik 

a környezet esztétikai értékét. 

2/a: A projekt keretében a legmagasabb 

szabványoknak („K” tényező” megfelelő nyílászárók 

kerülnek a régiek helyére beépítésre, amely 

fejlesztése megfelel a célkitűzésnek. 

2/b: A projekt keretében napelemek kerülnek 

felszerelése, amely fejlesztése megfelel a 

célkitűzésnek. 

Prioritás VII.: Települési épített környezet fejlesztése 

Intézkedés 1: Épített környezet fejlesztése 

a: Belterületi út, kerékpárút, járda 

Intézkedés 2: Közlekedési módok fejlesztése 

a: Térségi és helyi közösségi közlekedési infrastruktúra és 

szolgáltatások 

IGEN 

1/a: Az óvoda előtti járda és belső térkapcsolatok 

fejlesztése megfelel a célkitűzésnek. 

2/a:  kerékpártámaszok, tároló létesítése javítja a 

közlekedési infrastruktúrát, megfelel a célkitűzésnek. 

 

5.3 A tervezett fejlesztések megfelelése a Fejér Megye Integrált Területi Program 5. 

fejezetében részletezett település differenciálás szempontjainak. 

A földrajzi célterület forrásfelhasználási mód alá tartozó célterületek esetében Fejér megye az 

alábbi pontozást érvényesíti a településdifferenciálás vonatkozásában: 
 

TELEPÜLÉS 
Dinamikusan 

fejlődő települések 

65-100 pont 

Stabil társadalmi-

gazdasági háttérrel 

rendelkező települések  

51-64 pont 

Leszakadással 

veszélyeztetett 

települések  

0-49 pont 

VELENCE 0 pont   
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6. Önértékelés 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

 1.1. 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban 
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva az „1.2 A projekt 
illeszkedése a felhívás céljaihoz.” pontban. 
Megalapozó dokumentum 7. oldal. 

 1.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 
c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva az „1.4.4 A tervezett 
fejlesztés vizsgálata az Általános Útmutató alapján a 
kizáró okokról.” pontban.                                             
Megalapozó dokumentum 12. oldal. 

2.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

2.1.  
A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva a „2.1 Helyzetelemzés, a 
tervezett fejlesztés indokoltsága, szükségessége.” 
pontban.      Megalapozó dokumentum 13 - 21 oldal. 

2.2.  
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. 
pontjában foglalt elvárásoknak. 

Megfelelt 

 

A támogatást igénylő a Felhívás 1.1. pontjában 
nevesítetten az alábbi körbe tartozik:                        
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

2.3.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában 
felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva a „2.3 A Felhívás 2.1. 
pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés 
bemutatása” pontban.                                           
Megalapozó dokumentum 22. oldal. 
A projekt nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában 
felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

2.4.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 
2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

 

A projektben tervezett tervezői műszaki leírások, és 
a számításokat alátámasztandó költségbecslések 

külön mellékletként kerültek csatolásra. 

2.5.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 
bölcsőde) és szolgáltatás (családi bölcsőde) 
infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó 
fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és 
kivitelezésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonásra 
kerül. 

Nem releváns 
A projekt keretében nem tervezett a bölcsőde 
épületének infrastrukturális fejlesztése. 

2.6.  

Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új 
intézményegység vagy új feladatellátási hely 
létrehozása esetén az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozatával 
rendelkezik a projekt. 

Nem releváns 
A projekt keretében nem tervezett óvodai épület 
újranyitása, új intézményegység vagy új 
feladatellátási hely létrehozása. 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok   

3.1.  

Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai 
ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú 
(legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, 
szakmai, és szervezeti fenntarthatósága. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva a „3.1 tervezett tevékenység 
hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi hátterének 
bemutatása.” pontban.                                           
Megalapozó dokumentum 23 - 24. oldal. 

3.2.  
A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva a „3.2 A támogatási kérelem 
megfelelése a horizontális elvárásoknak.” pontban.                                           
Megalapozó dokumentum 24 - 26. oldal. 

4.  Költségvetés vizsgálata   

 4.1. 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az 
európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

Megfelelt 

 

Részletesen bemutatva a „3.2 A Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak való megfelelés 
bemutatása.” pontban.                                           
Megalapozó dokumentum 34 - 27. oldal. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

1 Illeszkedés a területfejlesztési koncepció és program céljaihoz 

1.1 

A projekt illeszkedik a Fejér Megye 

Területfejlesztési Program 2021- 2027 

dokumentumban meghatározott 

releváns prioritásokhoz és 

intézkedésekhez. 

6 pont: ha a fejlesztés kapcsolódik az FMTFP 1. 

Társadalmi kohézió prioritás 1.2 

Közszolgáltatások fejlesztése és azok 

elérhetőségének javítása, megyei szintű 

felzárkóztatása intézkedéséhez, valamint ezen 

kívül még legalább egy másik prioritáshoz tartozó 

intézkedéshez.                                                           

8 pont: ha a fejlesztés kapcsolódik az FMTFP 1. 

Társadalmi kohézió prioritás 1.2 

Közszolgáltatások fejlesztése és azok 

elérhetőségének javítása, megyei szintű 

felzárkóztatása intézkedéséhez                                   

0 pont: ha a fejlesztés nem kapcsolódik a fenti 

intézkedéshez 

A Megalapozó Dokumentum „5.2  Illeszkedés 

vizsgálata a megyei Integrált Területi Program (ITP) 

céljaihoz.” pontjában részletesen bemutatva.                     

(MD 38-39 oldalak)  

 

 

 

 

 

16 pont 

1.2 
A projekt hozzájárulása a Fejér 

megyei ITP-ben meghatározott 

indikátorvállalásokhoz 

8 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás 

meghaladja a megyei forrásarányos célérték 

120%-át, azaz 6,92 fő / 100 millió Ft-ot.                

4 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás 

a megyei forrásarányos célérték 80-120%-a 

közötti, azaz 4,62-6,92 fő / 100 millió Ft-ot.                 

0 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás 

nem éri el a megyei forrásarányos célérték 80%- 

át, azaz 4,62 fő / 100 millió Ft-ot. 

A Megalapozó Dokumentum „2.1.4 Érintett terület 

lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása” pontjában 

részletesen bemutatva.  (MD 38-39 oldalak)  

A projekt kapcsán a 100 millió Ft-ra vetített 

indikátorvállalás meghaladja a megyei forrásarányos 

célérték 120%-át. 

 

 

 

8 pont 

2 Hozzájárulás a területi felzárkózáshoz 

 

 

A projekt megvalósításával érintett 

település besorolása a Fejér Megyei 

Integrált Területi Programban 

meghatározott településdifferenciálás 

alapján 

 

 

5 pont: leszakadással veszélyeztetett település             

3 pont: stabil társadalmi-gazdasági háttérrel 

rendelkező település                                                  

0 pont: dinamikusan fejlődő település 

A Megalapozó Dokumentum „A tervezett fejlesztések 

megfelelése a Fejér Megye Integrált Területi Program 5. 

fejezetében részletezett település differenciálás 

szempontjainak” pontjában részletesen bemutatva.             

(MD 40. oldal)  

 

 

 

0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

3 Város - vidék együttműködésének erősítése 

 

A projekt hozzájárul a települések 

közötti térségi kooperáció 

erősítéséhez, elősegíti az 

együttműködésben megvalósuló 

fejlesztések létrejöttét. 

16 pont: a támogatási kérelemben 

főkedvezményezettként megjelölt településsel 

közigazgatásilag határos Fejér megyei települések 

legalább 50%-a támogató nyilatkozatot tett, 

melyben egyetértését fejezi ki a tervezett projekt 

céljaival, támogatja a projektben vállalt 

tevékenységek megvalósítását, illetve kifejezi 

azok illeszkedését saját jövőbeli fejlesztési 

irányaihoz, és ezen támogató nyilatkozatok a 

támogatási kérelemhez benyújtásra kerültek.                   

0 pont: a támogatási kérelemben 

főkedvezményezettként megjelölt település nem 

rendelkezik a fentiek szerinti támogató 

nyilatkozattal 

A településsel közigazgatásilag határos Fejér megyei 

települések legalább 50%-a támogató nyilatkozatot tett. 

A támogató nyilatkozatok mellékletként csatolásra 

kerültek. 

 

 

 

16 pont 

4 Reziliencia fejlesztése 

4.1 
A projekt tartalmaz a rezilienciát 

növelő, vagy a klímaváltozás hatásait 

mérséklő tevékenységet. 

4 pont: a projekt tartalmaz a Felhívás 2.1.2.2 2) és 

4) pontja szerinti tevékenységet is.                              

2 pont: a projekt tartalmaz a Felhívás 2.1.2.2 2) 

vagy 4) pontja szerinti tevékenységet.                        

0 pont: a projekt nem tartalmaz a Felhívás 2.1.2.2 

2) vagy 4) pontja szerinti tevékenységet. 

A Megalapozó Dokumentum „Éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása” pontjában a 

rezilenciavizsgálat részletesen bemutatva. (MD 24 - 30. 

oldalak)                          

A projekt tartalmaz 2.1.2.2. 2) Kerékpár támaszok és 

tárolók kiépítése, korszerűsítése 2.1.2.2. 4) Megújuló 

energiaforrások kialakítása tevékenységeket.                              

A Megalapozó Dokumentum „2.3 A Felhívás 2.1. 

pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés bemutatása 

pontjában részletesen bemutatva. (MD 20 - 21. oldalak)      

 

 

 

 

4 pont 

5 A digitális átállást elősegítő projektek 

5.1 

A projekt tartalmaz a digitális átállást 

elősegítő, vagy smart technológia 

használatát lehetővé tevő tevékenységet 

4 pont: ha a projekt tartalmaz a Felhívás 2.1.2.2. 

11) A bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó 

intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása 

A projekt tartalmaz 2.1.2.2. - 11) Óvodai ellátást nyújtó 

intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása 

tevékenységeket.             

                                                                                               

 

 

 

4 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

pontjához tartozó tevékenységet.                                    

0 pont: ha a projekt nem tartalmaz a fenti pont 

szerinti tevékenységet 

A Megalapozó Dokumentum „2.3 A Felhívás 2.1. 

pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés 

bemutatása” pontjában részletesen bemutatva.                           

(MD 20 - 21. oldalak)      

6 Komplex beruházások előnyben részesítése 

6.1 

A fejlesztés komplex módon valósul 

meg, több támogatható tevékenységet is 

tartalmaz. 

14 pont: ha a projekt a Felhívás 2.1.1 pontja 

szerinti főtevékenység mellett a 2.1.2.2 pont 

szerinti legalább 3 választható tevékenységet 

tartalmaz.                                                                        

7 pont: ha a projekt a főtevékenység mellett a 

2.1.2.2 pont szerinti 1 vagy 2 választható 

tevékenységet tartalmaz.                                                 

0 pont: ha a projekt a főtevékenységen kívül nem 

tartalmaz a 2.1.2.2 pont szerinti választható 

tevékenységet. 

A projekt tartalmaz 2.1.2.2. - 2) Kerékpár támaszok és 

tárolók kiépítése, korszerűsítése; 2.1.2.2. 4) Megújuló 

energiaforrások kialakítása; 2.1.2.2. - 11) Óvodai ellátást 

nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása 

tevékenységeket.             

                                                                                               

A Megalapozó Dokumentum „2.3 A Felhívás 2.1. 

pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés 

bemutatása” pontjában részletesen bemutatva. (MD 20 - 

21. oldalak)      

 

 

 

14 pont 

6.2 
A projekt kapcsolódik korábban 

megvalósított fejlesztéshez. 

5 pont: a projekt közvetlenül kapcsolódik 2010 

után támogatásban részesült európai uniós, vagy 

hazai forrásból megvalósított fejlesztéshez, és a 

kapcsolódás konkrétumokkal alátámasztott (pl. a 

korábbi projekt II. üteme, vagy annak 

szakmai/területi folytatását képezi)                                

0 pont: a projekt nem kapcsolódik korábbi 

fejlesztéshez 

A Megalapozó Dokumentum „A tervezett fejlesztés 

kapcsolódása korábbi pályázati konstrukciókhoz” 

pontjában részletesen bemutatva. (MD 10 oldal)   

 

 

 

5 pont 

6.3 

A projekt több szereplő bevonásával, 

térségi együttműködéssel vagy 

konzorciumban valósul meg. 

4 pont: a projekt konzorciumi formában valósul 

meg, vagy a megvalósításhoz kapcsolódóan 

együttműködési megállapodás jött létre (a 

kötelezően előírt módszertani szervezettel kötendő 

együttműködési megállapodáson túl) a támogatást 

igénylő és egy további szervezet között, mely a 

támogatási kérelemhez benyújtásra került.              

0 pont: a projekt nem konzorciumban valósul 

meg, vagy a megvalósításhoz kapcsolódó, a 

kötelezően előírtakon túli együttműködési 

megállapodás nem része a támogatási kérelemnek. 

A projekt Pusztaszabolcs Város Önkormányzatával 

közösen, KONZORCIUM keretében került benyújtásra.                      

A konzorciumi együttműködési megállapodás 

mellékletként csatolásra került. 

 

 

 

 

4 pont 

ÖSSZESEN 71 pont 
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7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei 

1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési szövetben 

(térkép); 

2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat méretarányos 

térképen megjelölni); 

3) „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, 

fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns; 

4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció.  

5) Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.9. pontjában vagy a PET 

mellékletéként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajz vagy nyomvonalterv 

6) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben releváns. 

7)  Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) 




