
 

 

Projekt bemutatása  

 
 
 

 
Projekt címe, azonosító száma:  
"Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése című,  
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031 azonosító számú" projekt. 
Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 26.834.717 Ft. 
Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31. 
 
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 
5836 Dombegyház, Tavasz utca 3. szám alatt található Gondozási Központ a település 
önkormányzat megbízásából egyedüli szolgáltatóként látja a község szociálisan rászoruló 
lakosságát. A projekt során tervezett szolgáltatásfejlesztés teljesen illeszkedik a jelenlegi 
szolgáltatás struktúrába. 
 
A projekt során a Gondozási Központ felújítását tervezi Dombegyház önkormányzata. A 
meglévő épület átlag életkora 25-30 éves, földszintes kialakítású. A földszint padlószintje 60 
cm, amit jelenleg lépcsőn keresztül lehet elérni. Előírásnak megfelelő akadálymentes rámpa 
és WC nincs az épületben. Az épület hagyományos szerkezetű, tégla falai, födémje korábbi 
évben pályázati forrásból hőszigetelésre kerültek, nyílászárói is cserélve lettek, valamint a 
fűtést biztosító kazán korszerű gázkazánra cseréje történt meg. A felszerelt napelemek az 
áramellátáshoz járulnak hozzá.  
 
A felújítás során az épület akadálymentesítését és fűtés automata szabályzóval történő 
ellátását, az udvarban meglévő kerítés felújítását és egy belső új kerítés kialakítása kerül 
megvalósításra. Az akadálymentesítés során az új előírásoknak megfelelő rámpa kerül 
elhelyezésre és egy új akadálymentes fürdő-wc lesz kialakítva, továbbá a betegszoba ajtaja 
megfelelő méretűre történő cseréje valósul meg. Továbbá kialakításra kerül egy 
mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely.  
 
A Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében végzi teendőit a rászorulók körében, akik 
saját lakókörnyezetükben, egészségi állapotuknak megfelelő ellátást kapnak. 
 
A beszerezni kívánt eszközök a házi segítségnyújtás ellátásában hoznak minőségi változásokat: 
5 db kerékpár, mosógép, szárítógép, porszívó, szőnyeg és kárpittisztító beszerzése. 
 
1. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.09.30. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Az 1. mérföldkőben megtörtént a projekt 

előkészítő tevékenység befejezése, véglegesítésre és pontosításra kerültek az engedélyes 

tervek, dokumentumok. Elkészült a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló 

tervfejezet, a megújításra kerülőépületről elkészült az energetikai tanulmány. A 



projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt 

vesz a projekt megvalósításában. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem 

vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 

korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés projekt-előkészítési 

mérföldkő végéig igazolásra került. 

 

2. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.10.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A „Konzorciumi megállapodás támogatásban 

részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítésre került a 

konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A 

projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt 

vesz a projekt megvalósításában. 

 

3. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.02.28. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A közbeszerzés lefolytatásra kerül, következő 

közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű 

beszerzésekhez, - közbeszerezési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési 

kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő 

kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a 

közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A házi segítségnyújtás szolgáltatás 

fejlesztését a tervezett dátum elérésekor kívánjuk megkezdeni. A kötelező nyilvánosság 

tájékoztatása elkezdődik a projekt táblák kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján 

tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A projektmenedzsment szervezet a 

támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában. 

 

4. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.03.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projektmenedzsment szervezet, a 

kiválasztott műszaki ellenőrrel és a beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes 

ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat 

átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a 

munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (kivitelezésre alkalmas 

tervdokumentáció) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv 

készül. Kivitelezés 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni. Műszaki ellenőri feladatok: 

jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezésre alkalmas tervek alapján a 

kivitelezés ellenőrzése, a kivitelezésre alkalmas tervek betartatása, szükség esetén a 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A 

projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt 

vesz a projekt megvalósításában. 

 

5. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.04.30. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-

os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. 

Megtörténik a munkaterület visszaadása. Beszerzésre kerülnek az igényelt eszközök. A 

projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt 

vesz a projekt megvalósításában. 



 

6. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.05.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A 6. mérföldkő elérésének dátumáig 

megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása. A projekt zárásánál kívánjuk a 

további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a 

helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények 

összegyűjtése stb) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó 

dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, 

bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a 

projektmenedzserek készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű 

zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. A 6. 

mérföldkőben kerül teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 

szociális alapszolgáltatások száma megadásra kerül. 

 
 
 
 
 
 


