TOP-1.4.1-19-BS1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
Kondoros Város Önkormányzata
Támogatást igénylő rövidített neve
Kondoros Város Önkormányzata
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15725534-204

Statisztikai szám:

15725534-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725536

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

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

Kondoros Város Önkormányzata

A támogatást igénylő székhelye:
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

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

Kondoros Város Önkormányzata

Képviselő adatai
Név:
Ribárszki Péter György
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
06 66 589 326
Telefon (mobil):
06 20 361 2070
Fax:

E-mail:
polgarmester@kondoros.hu

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

Kondoros Város Önkormányzata

Kapcsolattartó adatai
Név:
Imrovicz Csaba
Beosztás:
beruházási előadó
Telefon:
0666589324
Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:
imrovicz.csaba@kondoros.hu

Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2020.01.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2021.12.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati
felhívásra „A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel. A pályázati projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs
Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni. A pályázó a pályázati Felhívás 3.1.1. pontjának önállóan támogatható
tevékenységei „A” pontja alapján a meglévő, működő bölcsődét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó
kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m2 alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba
kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A beruházás szükségességét alátámasztja, hogy az
elmúlt három évben a településen a 3 éven aluli gyermekek száma növekvő tendenciát mutat, a bölcsődei kapacitások telítettek. A
bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, így bejárati előtér és gyermekkocsi- tároló, gyermeköltöző, átadó, fürösztő-biliző, gyermekszobai játék-, heverő-, ágynemű- és textilraktár, valamint egy részben fedett terasz. Kialakításra kerül
egy kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek-WC és kézmosó létesül. Kiegészítő
helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A Felhívás 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek keretén belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. A bölcsőde újonnan kialakításra
kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A
projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre
kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A pályázati projektben a Felhívás 3.1.2.2. pontja alapján választható, önállóan nem
támogatható tevékenységet is megvalósítás a támogatást igénylő. A férőhelybővítéshez kapcsolódó, tervezett eszközbeszerzések
tartalmazzák a létszámbővítés céljából létrehozott épületrész és játszóudvar bútorainak, berendezési tárgyinak beszerzését (udvari
játékok, játéktároló, fejlesztő eszközök), illetve informatikai eszközök vásárlását. A bölcsődei gyermekcsoportok részére játszóudvar
kialakítása, felújítása (játszóudvar lehatárolás, kerítésjavítás, felújítás) valósul meg. Parkoló férőhely és akadálymentes parkoló
férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése szerepel a tervezett beruházások között. Az új csoportszobához
kapcsolódóan babakocsi tároló is kialakításra kerül. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg. Ezeken felül
kialakításra kerül a bölcsőde számára egy új korszerű honlap, amely infokommunikációs szempontból akadálymentes lesz. A
projektben hét választható tevékenység megvalósítása tervezett. A Területspecifikus mellékletben található értékelési szempontok
bemutatása: A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban nevesített stratégiai célok
teljesüléséhez, úgymint a szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a perifériális helyzetű térségek megtartó erejének
megteremtése részcél megvalósításához. Kondoros város közigazgatási határával közös szakaszú települések közül egyik település
sem jelentős munkanélküliséggel sújtott település a 105/2015. Korm. rendelet szerint. Kondorostól nem érhető el ingázási távolságon
belül olyan település, amely a 105/2015. Korm. rendelet alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott. A fejlesztéssel érintett bölcsőde
vállalja, a hosszabb nyitvatartási idő megvalósítását. A projekt megvalósítása során a projektgazda vállalja, hogy együttműködik a
megyében létrejött megyei, helyi foglalkoztatási paktumokkal. A tervezett projekt keretében bölcsődei férőhelybővítéssel érintett
intézmény nem vállalja alapfeladatain túli szolgáltatások nyújtását. A tervezett beruházás során környezetbarát módon részben
megújuló energia hasznosításával kalkulált a projektgazda. A beruházás keretében a részben megújuló energia hasznosításához
kapcsolódó technológia költsége a teljes projekt költségvetés 5%-ánál nagyobb értéket tesz ki, mivel az arány 6 %. Az önkormányzat
a támogatási igényt a TOP-1.4.1-19 kódszámú felhívás Békés megye Területspecifikus melléklete alapján a minden megyén belüli
jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánja benyújtani. Az igényelt támogatás összege 137.000.000 Ft, amely
a Területspecifikus mellékletben meghatározott minimálisan 20 és maximálisan 350 millió forint közötti tartományba esik. A projekt
megvalósításával kapcsolatos részletes információkat a támogatási kérelem mellékleteként csatolt megvalósíthatósági tanulmány
tartalmazza.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
A támogatást igénylő rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A dokumentum csatolásra került a támogatási kérelem
mellékleteként. A projekt tervezése során az alábbi szempontok kiemelt figyelemmel lettek szem előtt tartva: egyenlő bánásmód,
esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség biztosítása, szegregációmentesség biztosítása. A projekt megvalósításával elsősorban a
fogyatékkal élők számára történnek olyan fejlesztések, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód és a
diszkriminációmentesség növelésébe. A tervezésekor figyelembe vételre és érvényesítésre kerülnek az egyetemes tervezés
alapelvei, azaz a nők és férfiak, illetve az idősek és a fogyatékosok igényei. Ezen igények biztosítása érdekében a tervdokumentáció
elkészítése során rehabilitációs szakmérnök bevonására kerül sor. Infokommunikációs akadálymentesítést valósít meg a pályázó. A
tervezett beruházás minden eleme összhangban van az egyes településeken érvényben lévő Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

Projekt keretében érintett bölcsődei ellátási forma
Bölcsőde

Igen

Mini bölcsőde

Nem

Családi bölcsőde

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Csabai utca
Házszám:

25

Helyrajzi szám:

2023/1.

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Műszaki tervek elkészítése. Jogerős építési engedély megszerzése.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

9323350

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Közbeszerzési eljárás lefolytatása
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

1270000
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
3. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Kivitelezés 50%-os készültsége
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

57571630

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
4. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Kivitelezés 100%-os készültsége
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

65533020

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
5. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A projekt zárása. A mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolóban benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolások, bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, informatikai szakember nyilatkozata az
infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, egyéb projektzárást igazoló
dokumentumok.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege

3302000

Projektmenedzsment szervezet bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
Projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető)
A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő
személyek száma (fő):

2

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása
A projektmenedzsmenthez szakértői szolgáltatást kívánunk igénybe venni, amelyet 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó
szervezet számla ellenében lát majd el. A szakértő beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a támogatási döntést követően.
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Projekt előkészítettség
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Folyamatban van

Projekt előkészítettség
A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan megtörtént az előzetes költségbecslés elkészítése, elkészítésre került a műszaki leírás és a
helyszínrajz. A projektben megvalósíthatósági tanulmány készült, amely a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra került.
Megkötésre került az együttműködési megállapodás a projektben résztvevő szakmai szervezettel. Az eszközbeszerzésekre
vonatkozóan indikatív árajánlatkérés történt. A megvalósulási helyszín esetében fotódokumentáció készült. A támogatást igénylő
rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, mely szintén csatolásra került a kérelem mellékleteként.

Műszaki-szakmai eredmény
Eredmény megnevezése:
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény számszerűsíthető célértéke

14

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

213078338

A projekt összes költsége (Ft):

213078338

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

192779229

A projekt összes költsége (Ft):

192779229

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - 2017-00705
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Kondoros Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

7000000

A projekt összes költsége (Ft):

7000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

254454254

A projekt összes költsége (Ft):

254454254

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

189874033

A projekt összes költsége (Ft):

189874033

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
EFOP-1.5.3-16-2017-00097
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Településeinkért – Humán szolgáltatások fejlesztése
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

69862306

A projekt összes költsége (Ft):

69862306

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00051
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde eszközfejlesztése
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

21322229

A projekt összes költsége (Ft):

21322229

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kondoros Város Önkormányzata

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt:

Nem

Projekt címe:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

129576172

A projekt összes költsége (Ft):

129576172

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Kondoros Város Önkormányzata
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

53700072-1604549500000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0
0
0
0

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

137 000 000

100,000000%

137 000 000

100,000000%

0

-

137 000 000

-

Költségek listája
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Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége
Egyéb szolgáltatási költségek
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 300 000
Nettó egységárra
0
jutó ÁFA [Ft]

Brutto egységár [Ft] 300 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
300 000
Elszámolható költség
300 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
300 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Bölcsődei módszertani szakértő szolgáltatási költsége a projektelőkészítésben
Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költsége
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 154 710
Nettó egységárra
41 772
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 196 482
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
196 482
Elszámolható költség
196 482
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
196 482
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége
Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költsége
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 2 600 000
Nettó egységárra
702 000
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 3 302 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 302 000
Elszámolható költség 3 302 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
3 302 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás költsége (2,5%)

Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége Egyéb szolgáltatási költségek
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 200 000
Nettó egységárra
0
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 200 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
200 000
Elszámolható költség 200 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
200 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Bölcsődei módszertani szakfelügyeleti díj a megvalósítás alatt
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Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költsége
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 2 125 000
Nettó egységárra
573 750
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 2 698 750
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
2 698 750
Elszámolható költség
2 698 750
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
2 698 750
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Megvalósíthatósági tanulmány költsége

Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költsége
Bekerülési érték
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 4 860 090
Nettó egységárra
1 312 224
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 6 172 314
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
6 172 314
Elszámolható költség
6 172 314
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
6 172 314
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Eszközbeszerzés költsége
Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége Egyéb szolgáltatási költségek
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 280 000
Nettó egységárra
75 600
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 355 600
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
355 600
Elszámolható költség 355 600
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
355 600
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Informatikai szakértői szolgáltatás költsége

Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költsége Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 4 980 000
Nettó egységárra
1 344 600
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 6 324 600
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
6 324 600
Elszámolható költség 6 324 600
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
6 324 600
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Műszaki tervek elkészítésének költsége
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Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 1 000 000
Nettó egységárra
270 000
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 1 270 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 270 000
Elszámolható költség
1 270 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
1 270 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költsége
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 1 000 000
Nettó egységárra
270 000
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 1 270 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 270 000
Elszámolható költség
1 270 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék
100
[%]
Támogatási összeg
1 270 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Közbeszerzési szakértői szolgáltatás költsége
Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Költségtípus
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Megnevezés/Költsége
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 100 000
Nettó egységárra
0
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 100 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
100 000
Elszámolható költség 100 000
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
100 000
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Hatósági díjak, illetékek költsége

Támogatást igénylő Kondoros Város Önkormányzata
Tevékenység neve
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége Bővítés
lem
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft] 90 401 775
Nettó egységárra
24 408 479
jutó ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft] 114 810 254
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
114 810 254
Elszámolható költség 114 810 254
[Ft]
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
[%]
Támogatási összeg
114 810 254
[Ft]
Összes kifizethető
költség (Ft) –
0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés
Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó építési költségek
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Monitoring mutatók
Monitoring mutató
Bázisérték dátuma
megnevezése
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Újonnan létrehozott, 03 éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2021.12.31.

14

14

14

2022.12.31.

0

14

14

2023.12.31.

0

14

14

2024.12.31.

0

14

14

2025.12.31.

0

14

14

2026.12.31.

0

14

14
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