TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása
Kondoros, a Zöld Város
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):

15725534-2-04

Statisztikai szám:

15725534841132104

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725536

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

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

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

4-5

Helyrajzi szám:

2022

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):
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A támogatást igénylő fióktelepe:
Helység

Irányítószám
Nincs kiválasztva
Régio
Nincs beállítva
Megye
Nincs beállítva
Kistérség
Nincs beállítva
Járás
Nincs beállítva
Közterület:

Házszám:
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:

2022

Postafiók irányítószám:
Postafiók:
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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:
polgármestrer
Telefon:

Telefon (mobil):
06203612070
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:
Paulik Tamás
Beosztás:
beruházási osztályvezető
Telefon:
0666589324
Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:
paulik.tamas@kondoros.hu

Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Kondoros, a Zöld Város
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2019.01.01.
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!
A fejlesztés célja Kondoros Város belterületén, központi jelentőségű területen (a Polgármesteri Hivatal épületének szomszédságában) egy új szolgáltató
ház létrehozása a helyi vállalkozások számára helyiségbérlési lehetőség céljából, illetve közvetlen környezetükben zöldterületek/parkok kialakítása a
hozzájuk kapcsolódó utcabútorokkal/eszközökkel. 1. Szolgáltatóház kialakítása, a meglévő épület átalakításával, korszerűsítésével Kondoros, Hősök
tere 6., hrsz: 2021 Az ingatlanon jelenleg egy meglévő épületben ruházati áruház működik, illetve az áruház mögött egy romos állapotban lévő,
használaton kívüli melléképület található. Az épület kb. az 50-es, 60-as években épülhetett, lényeges átalakításon, felújításon nem esett át, leromlott
műszaki állapota a településképet jelentős mértékben rontja. A projekt során áruházhoz kapcsolódó romos állapotú lapostetős toldaléképület, és a
telken álló melléképület elbontásra kerülnek. Az épület teljes külső és belső felújítása, átalakítása tervezett. Az üzletteret felosztva 5 db szolgáltató
egységet alakítunk ki. Minden egység különböző alapterületű szolgáltatótérből, előtér/raktár és WC helyiségből fog állni, melyek bejárata a Hősök tere
felől nyílik, minden egység akadálymentesen megközelíthető lesz. A megújuló energia nagyarányú, komplex hasznosításával – geotermikus energia,
napelem rendszer- az épület alacsony rezsiköltséggel lesz üzemeltethető. 2. Új városi zöldterület, közkert kialakítása Kondoros hrsz: 2021 és 2020 A
2021 hrsz. alatti ingatlanon a fent részletezett áruház áll. A 2020 hrsz. ingatlan magántulajdonban van, azon lakóépület/üzlet ill. melléképületek állnak. A
2020 hrsz. területet az Önkormányzat megvásárolja a projekt keretében, majd a meglévő épületek elbontásra kerülnek és a 2021 hrsz. ingatlannal
egybenyitva új zöldterület, park kerül majd kialakításra, mely által új gyalogos tengely nyílik a Hősök tere és Csabai út között. A park tervezési
koncepciója során az alábbi szempontokat, elvárásokat helyeztük előtérbe: - a kert útvonaltervezése racionális feltárást biztosítson és a lehető legtöbb
zöldfelület maradjon, - megfelelő méretű burkolt és gyepes rendezvényterület álljon rendelkezésre, - legyenek figyelemfelkeltő, hívogató és marasztaló
helyek a parkban, - az elkülönülés, a visszavonulás és a csendesebb tevékenységek számára éppúgy legyen lehetőség, mint a zajosabb társasági és
sport tevékenységre, - a társasági és sport elemek kialakításánál elsősorban a kiskamaszok és kamaszok (8-25 éves korosztály), de az idősebb
korosztály igényeit is kell kielégíteni, - a burkolatok kialakításakor az akadálymentes közlekedést biztosítani kell. A Csabai út felől elbontott épület
helyén személygépkocsi parkoló létesül (1 db akadálymentes parkoló is kialakításra kerül). A parkban a növényzet teljesen új telepítésű lesz. A
zöldfelületek öntözésére automata öntözőrendszer lesz telepítve. 3. Polgármesteri Hivatal udvarán zöldterületek felújítása A 2022 hrsz. alatti ingatlanon
a Polgármesteri Hivatal működik. Az udvaron dolgozói- és az ügyfélparkolók, gyalogos közlekedési sávok, járdák mellett gondozott zöldfelületek
találhatók. A térburkolatok jelentős része elavult a burkolt felületek "vegyes" képet mutatnak, megjelenésük igénytelen. A burkolt és a zöldfelületek
aránya racionalizálásra kerül (a zöldfelületek aránya növekedni fog). A parkoló ugyanazon területen nagyobb befogadó kapacitással kerülnek
kialakításra. A meglévő zöldfelületek megújításra kerülnek. A növénykazetták támfalai rendezvény esetén ülőhelyként is funkcionálhatnak. Az udvarban
új közvilágítás létesül, energiatakarékos LED kandeláberek telepítésével (a kandeláberek az új szolgáltatóház elektromos rendszerére köthetők, így az
energiaellátás megújuló energiából biztosítható). A Hivatal udvara a felújítás után megfelelő helyszínt fog biztosítani helyi rendezvények, ünnepségek
megtartására is. 4. Hősök utcán, a meglévő útpálya mellett parkolóhelyek kialakítása Kondoros, Hősök utca hrsz.: 2003 A Hősök utcán – a tervezett
szolgáltatóház előtti szakaszon - a szolgáltatóház kialakítása kapcsán, a rendeltetéshez szükséges, jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt,
parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A parkolóhelyeket a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok, zárt csapadékvíz csatornavezetékké történő
átépítésével, a csapadékvíz csatorna felett terveztük kialakítani, így a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával történik. Az akcióterületen
térfigyelő kamera rendszer kerül telepítésre, összhangban a Felhívás mellékletét képező Akcióterületi terv útmutatóban foglaltakkal.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)
A tervezett beruházás minden eleme összhangban van a helyi esélyegyenlőségi programban foglaltakkal. A tervezés során az alábbi szempontok
kiemelt figyelemmel lettek szem előtt tartva: • egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása, • 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 megújítandó szolgáltatóház teljeskörű
akadálymentesítéssel készülne el, így az épület minden lakos, idelátogató számára elérhető lenne a szolgáltatásaik igénybe vehetőek lennének. A
szolgáltató ház tervezésekor figyelembe vételre és érvényesítésre kerülnek az egyetemes tervezés alapelvei, azaz a nők és férfiak igényei, illetve az
idősek és a fogyatékosok igényei. A fenti szempontok biztosítása érdekében az engedélyes tervdokumentáció elkészítése során rehabilitációs
szakmérnököt bíznánk meg. A beruházás nem tartalmaz semmilyen a szegregációt erősítő elemet. Sőt, reményeink szerint a kialakítandó
zöldterületeken/parkokban a helyi lakosság közösen tud tartalmas időt eltölteni, és az oda szervezett ünnepségek, rendezvények során érvényesülni
tud ezen területek közösségformáló ereje. A projekt tervezésébe és megvalósításába igyekeztünk minét több helyi civil szervezetet/kezdeményezést
bevonni, hogy a helyi társadalmi csoportok igényei minél inkább a projekt részévé tudjanak válni. Kérdőíves lekérdezés, illetve lakossági és vállalkozói
fórum keretében felmértük a helyiek igényét, mely során minden lakos, vállalkozás jelezhette véleményét a beruházással kapcsolatban, és ez alapján
elmondható teljes körű a támogatás a lakosság körében.
Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő
esélyegyenlőségi tervvel?

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

6

Helyrajzi szám:

2021

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2)

1184

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

Akcióterület
Az akcióterület utcahatárai:
Az akcióterületet a következő utcák határolják: Hősök útja - Wesselényi utca - Deák Ferenc utca – Endrődi út – Hősök útja. Az akcióterület mérete 4,9
ha. Az akcióterületet körbehatárolását bemutató települési térképrészletet pályázathoz csatolásra került.
A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok
Az akcióterület úgy került kialakításra, hogy Kondoros belterületén egy komplex beruházás kerülhessen megvalósításra a pályázati felhívás céljaival
összhangban. A megjelölt megvalósítási helyszínek képezik gyakorlatilag a városközpontot, melyek egymás mellett helyezkednek el, szorosan
kapcsolódnak egymáshoz. Tekintettel a település méretére a fejlesztési helyszínek mindenki számára gyalogosan is rövid idő alatt elérhető távolságban
vannak, így a beruházásnak a teljes lakosság haszonélvezője lesz. A fejlesztéssel érintett területek mind az akcióterületen helyezkednek el, főként
vállalkozások és közfunkciót ellátó intézmények találhatók, de kis részben magán házak és önkormányzati szociális bérlakások is vannak. A Városban
működő vállalkozások és közintézmények döntő része az akcióterületen, illetve annak közvetlen környezetében helyezkedik el. A területen jellemzően
főleg idősebb, illetve középkorú lakosság él, a fiatal családok száma kevesebb, de számuk évről évre növekszik. Az akcióterületen közterületként a
Kossuth tér funkcionál, melyen egy parkosított zöldfelület található, műemlék résszel, buszpályaudvarral és üzlethelységekkel. Az akcióterületen
található az önkormányzat épülete, buszpályaudvar, posta, patika, óvoda, Kondorosi Múzeum és Csárda, katolikus templom, evangélikus templom,
üzlethelységek, vendéglátó egységek (étterem, cukrászda), idősek napközi otthona, illetve a piactér. A beruházás megvalósításával az Önkormányzat
erősíteni kívánja az akcióterület városközponti jelentőségét, illetve növelni kívánja a településközpontban található zöldterületek számát. A hrsz. 2020,
2021 és 2022 településközponti vegyes (VT-2) jelű övezetben van melyen beruházás történne a projekt a keretében. A tervezett beruházások
összhangban vannak a helyi építési szabályzattal. A településszerkezeti, településrendezési terv módosítása a megvalósítási időszakban fog
megtörténni a pályázati felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezetében foglaltaknak megfelelően, tulajdoni lapokon szereplő művelési ág
módosításokkal egyetemben (csak ott ahol ez szükséges). Tulajdonviszonyok bemutatása: • Hrsz. 2020: 100%-ban magánszemélyek tulajdonában van.
Az Önkormányzat a támogatás igénylés támogatása esetén a megvalósítási időszakban teljes egészében meg kívánja vásárolni az ingatlant. Tulajdoni
lap szerinti művelési ága - kivett lakóház, udvar, gazdasági épület. Az ingatlan területe 1.114 m2. • Hrsz. 2021: 100%-ban az Önkormányzat
tulajdonában van. Tulajdoni lap szerinti művelési ága - kivett áruház. Az ingatlan területe 1.184 m2. • Hrsz: 2022: 100%-ban az Önkormányzat
tulajdonában van. Tulajdoni lap szerinti művelési ága - kivett városháza. Az ingatlan területe 2.944 m2 • Hrsz. 2003: 100%-ban az Önkormányzat
tulajdonában van. Tulajdoni lap szerinti művelési ága - kivett közterület. Az ingatlan területe 5.444 m2. A 2021 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg egy
meglévő épületben ruházati áruház működik, illetve az áruház mögött egy romos állapotban lévő, használaton kívüli melléképület található. A
kilakatandó szolgáltatóház kb. az 50-es, 60-as években épülhetett. Az épület a megépítése óta lényeges átalakításon, felújításon nem esett át, leromlott
műszaki állapotával a településképet jelentős mértékben rontja. A projekt során áruházhoz kapcsolódó romos állapotú lapostetős toldaléképület, és a
telken álló melléképület elbontásra kerülnek. Az épület teljes külső és belső felújítása, átalakítása tervezett. Az üzletteret felosztva 5 db szolgáltató
egységet alakítunk ki. Minden egység különböző alapterületű szolgáltatótérből, előtér/raktár és WC helyiségből fog állni. A szolgáltatótér, majd a
beköltöző vállalkozások tevékenységének megfelelően kerülhet kialakításra. Minden szolgáltató egység főbejárata a Hősök tere felől nyílik. A
padlószintet az utcai járdaszintre süllyesztve minden egység akadálymentesen megközelíthető lesz. A tervezett beruházás során az épület külső
határoló szerkezeteinek energiahatékonysági korszerűsítésére is sor kerül. Az épület energetikai minősítése a felújítás, átalakítás után legalább a
Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni. A megújuló energia nagyarányú, komplex hasznosításával –
geotermikus energia, napelem rendszer- az épület alacsony rezsiköltséggel lesz üzemeltethető. A 2021 és 2020 hrsz. ingatlanok egybenyitásával új
zöldterület jön létre ill. új gyalogos tengely nyílik a Hősök tere és Csabai út között. A 2003 hrsz. ingatlanon zöld felület csökkentése nélkül parkolók
létesülnek.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem
veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

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

4-5

Helyrajzi szám:

2022

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2)

2944

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

Akcióterület
Az akcióterület utcahatárai:
Az akcióterületet a következő utcák határolják: Hősök útja - Wesselényi utca - Deák Ferenc utca – Endrődi út – Hősök útja. Az akcióterület mérete 4,9
ha. Az akcióterületet körbehatárolását bemutató települési térképrészletet pályázathoz csatolásra került.
A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok
A 2022 hrsz. alatti ingatlanon a Polgármesteri Hivatal működik. Az udvaron dolgozói- és az ügyfélparkolók, gyalogos közlekedési sávok, járdák mellett
gondozott zöldfelületek találhatók. A térburkolatok jelentős része elavult, töredezett beton, ami balesetveszélyes és akadálymentes közlekedésre sem
alkalmas ill. az évek során történt javítások, pótlások mind-mind eltérő anyaghasználata miatt a burkolt felületek "vegyes" képet mutatnak, megjelenésük
igénytelen. A burkolt és a zöldfelületek aránya újragondolandó, néhány helyen a térburkolat mára okafogyott. A beruházás keretében a Hivatal udvarán
lévő térburkolatok egységes anyaghasználattal, igényes beton térkőből újjáépítésre kerülnek. A burkolt és a zöldfelületek aránya racionalizálásra kerül
(a zöldfelületek aránya növekedni fog). A parkolók egyértelmű, logikus közlekedési (egyirányú forgalom) rendszerrel, ugyanazon területen nagyobb
befogadó kapacitással kerülnek kialakításra. A meglévő zöldfelületek megújításra kerülnek: új faültetések, új virágágyások, növénykazetták létesülnek.
A növénykazetták támfalai rendezvény esetén ülőhelyként is funkcionálhatnak. A kiültetésre kerülő fák őshonos fajták lesznek. Az udvarban új
közvilágítás létesül, energiatakarékos LED kandeláberek telepítésével (a kandeláberek az új szolgáltatóház elektromos rendszerére köthetők, így az
energiaellátás megújuló energiából biztosítható). A Hivatal udvara a felújítás után megfelelő helyszínt fog biztosítani helyi rendezvények, ünnepségek
megtartására is.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem
veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

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

27

Helyrajzi szám:

2020

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2)

1114

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

Akcióterület
Az akcióterület utcahatárai:
Az akcióterületet a következő utcák határolják: Hősök útja - Wesselényi utca - Deák Ferenc utca – Endrődi út – Hősök útja. Az akcióterület mérete 4,9
ha. Az akcióterületet körbehatárolását bemutató települési térképrészletet pályázathoz csatolásra került.
A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok
A 2020 hrsz. ingatlan magántulajdonban van, azon lakóépület/üzlet ill. melléképületek állnak. A 2020 hrsz. területet az Önkormányzat megvásárolja a
projekt keretében. A meglévő épületek elbontásra kerülnek és a 2021 hrsz. ingatlannal egybenyitva új zöldterület, park kerül majd kialakításra. A 2021
és 2020 hrsz. ingatlanok egybenyitásával új zöldterület jön létre ill. új gyalogos tengely nyílik a Hősök tere és Csabai út között. A park tervezési
koncepciója során az alábbi szempontokat, elvárásokat helyeztük előtérbe: - a kert útvonaltervezése racionális feltárást biztosítson és a lehető legtöbb
zöldfelület maradjon, - megfelelő méretű burkolt és gyepes rendezvényterület álljon rendelkezésre, - legyenek figyelemfelkeltő, hívogató és marasztaló
helyek a parkban, - az elkülönülés, a visszavonulás és a csendesebb tevékenységek számára éppúgy legyen lehetőség, mint a zajosabb társasági és
sport tevékenységre, - a társasági és sport elemek kialakításánál elsősorban a kiskamaszok és kamaszok (8-25 éves korosztály), de az idősebb
korosztály igényeit is kell kielégíteni, - a burkolatok kialakításakor az akadálymentes közlekedést biztosítani kell. A kertépítés főbb részei: Parkoló: A
Csabai út felől elbontott épület helyén személygépkocsi parkoló létesül (1 db akadálymentes parkoló is kialakításra kerül). Rendezvénytér a
zenepavilonnal: A gyalogos sétányok Y-alakú elágazása öleli körbe, a kerek pódiumra épített hatszögletű zenepavilont, amely méreténél fogva kisebb
városi rendezvények megtartására is alkalmas. A nézőteret műkő ülőhasábok alkotják. A "távolabbról szemlélődők" kényelmét a szolgáltatóház előtt
kihelyezett padok és asztalok szolgálják. Játszó- és szórakoztató elemek: Az IKSZT épülete mellett előregyártott beton elemekből
görkorcsolya/gördeszka pálya kerül kialakításra. A Csabai út felől egy figyelemfelhívó, megállító totemoszlop tervezett, amelynek a park felőli belső
oldalán egy kb. 2,20 m magas mászó-fal létesül. A parkot használók szórakozását egy lengőteke pálya is biztosítaná. A skate-pálya mellett
koncentrikusan elhelyezett műkő ülőkockákból kialakított "amfiteátrum" gyermekcsoportok közösségi együttlétére kínál lehetőséget (pl. baráti
beszélgetések, kortárs gyermekcsoportok találkozási helye, társasjátékok, előadások). Utca bútorok: A gyalogos sétányok mentén pihenőpadok,
hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre. A skate-pálya közelében ivókutat telepítünk. A parkban új közvilágítás létesül, energiatakarékos LED
kandeláberek telepítésével (a kandeláberek a szolgáltatóház elektromos rendszeréről működtethetők, így az energiaellátás megújuló energiából
biztosítható). Térburkolatok, épített elemek: A parkban létesülő sétányok jó minőségű kiselemes térkőből készülnek, amely színében, textúrájában
modern megjelenést biztosít. A mászó-falnál gyöngykavicsból ütéscsillapító burkolat létesül. A parkoló térburkolatát ettől eltérő (pl. szürke) kiselemes
térkő alkotja. A parkolókat a parktól kb. 1,0 m magas "kőbox" támfallal határoljuk el. A telkek keleti oldalhatárán egységes falazott kerítés épül, nyersen
maradó tégla felülettel. A kerítés robusztusságát az elé telepített növényzet oldja majd. Növénytelepítés: A parkban a növényzet teljesen új telepítésű
lesz (faültetés, cserjék és talajtakarók kiültetés, növénykazetták, virágágyások, gyepesítés). A kiültetésre kerülő fák őshonos fajták lesznek. A
zöldfelületek öntözésére automata öntözőrendszer lesz telepítve.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem
veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

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

2003

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2)
A projekt során beépített biológiailag aktív felületek indokoltsága
Nincs kiválasztva

Akcióterület
Az akcióterület utcahatárai:
Az akcióterületet a következő utcák határolják: Hősök útja - Wesselényi utca - Deák Ferenc utca – Endrődi út – Hősök útja. Az akcióterület mérete 4,9
ha. Az akcióterületet körbehatárolását bemutató települési térképrészletet pályázathoz csatolásra került.
A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok
A Hősök utcán – a tervezett szolgáltatóház előtti szakaszon - a szolgáltatóház kialakítása kapcsán, a rendeltetéshez szükséges, jogszabály alapján
kötelezően előírt felszíni, nyílt, parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A parkolóhelyeket a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok, zárt csapadékvíz
csatornavezetékké történő átépítésével, a csapadékvíz csatorna felett terveztük kialakítani, így a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával történik.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem
veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A mérföldkő eléréséig elkészül az akcióterületi terv, zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv, a szükséges energetikai tanúsítvány a
megújítandó épület jelenlegi állapotáról, a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása, komplett műszaki engedélyes szintű
tervdokumentáció az összes fejlesztési helyszínre vonatkozóan, kiviteli tervdokumentációk, valamint fejlesztési elemenként az árazatlan részletes
költségvetések. A projekt során elvégzendő fejlesztések igazodnak a településrendezési eszközökhöz, melyeket az említett dokumentumok igazolnak.
Rendezésre kerülnek a tulajdonviszonyok a hrsz. 2020 vonatkozásában, lefolytatásra kerülnek a közbeszerzési eljárások, illetve a kötelező
nyilvánosság is részben megvalósul. A pályázó és a szállítók között szerződéses jogviszony létesül.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

24873800
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Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az építési munkák, illetve a parkok kialakítására vonatkozóan munkaterület átadás, felvonulás és a kivitelezés megkezdése. A beruházási
tevékenységek 25%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a
kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

63492980

Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A beruházási tevékenységek 50%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok
ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

63492980

Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A beruházási tevékenységek 75%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok
ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

63492980

Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
beruházási tevékenységek 100%-os műszaki készültségének elérése. A tervezett eszközök beszerzése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és
műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

63492980

Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Kivitelezés befejezése, készre jelentése. műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, használatbavételi engedély megszerzése. Kapcsolódó
projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása, továbbá a kötelező
nyilvánosság biztosítása. Záró elszámolás benyújtása, záró helyszíni szemlén részvétel, illetve a projekt egyéb zárási feladatainak elvégzése.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

20882801
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban
rögzíti az adatokat.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közbeszerzés megnevezése
Építés
A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

245036200

(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés
dátuma
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma
Összegezés megküldésének dátuma
Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének EUPR
azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma
Központosított közbeszerzés

Nincs
kiválasztva

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

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek
száma (fő):
Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása
A projektmenedzseri feladatok ellátását külső szolgáltatóval kívánjuk megvalósítani. Nyertes pályázat következtében a kiválasztási eljárás során a
hatályos jogszabályi kereteknek megfelelő szolgáltatóval köt szerződést a Város. A projektmenedzsmentben résztvevő személyek meg fognak felelni a
Felhívásban szereplő kritériumoknak mind a képzettség mind a tapasztalat tekinetében.
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Projekt előkészítettség
Igényfelmérés/piackutatás

Kész

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Kész

Integrált városfejlesztési stratégia

Kész

Akcióterületi terv

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Kész

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok

Kész

Épületenergetikai tanúsítvány

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

Energetikai auditjelentés

Nem releváns

Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett
értékeiről

Nem releváns

Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről

Nem releváns

Egyéb dokumentumok

Projektfejlesztés
i szakaszban
kerül
kidolgozásra

Projekt előkészítettsége
A projekt alapkoncepciója az előző pontokban bemutatásra került, támogatás elnyerése esetén a koncepció fejlesztése, részletes kidolgozása történne
meg. A projekt előkészítése során kérdőíves felmérés formájában térképeztük fel a lakosság véleményét a tervezett beruházásokról, illetve lakossági és
vállalkozói fórumot tartottunk a fejlesztés bemutatása és véleményezése céljából. A támogatás igénylés benyújtásához elkészítésre került a szakmai
megalapozó tanulmány, rendelkezésre állnak az érintett területek helyszínrajzai (vázrajzai), és fotódokumentáció is készült a jelenlegi állapotok
bemutatására. A Város rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, mely szintén rendelkezésre áll. Az projekt kidolgozásában és
megvalósításában részt vevő szervezetekkel az együttműködési megállapodások megkötésre kerültek. Az Önkormányzat több helyi vállalkozással is
egyeztetett már a szolgáltató házakban történő helyiségbérléssel kapcsolatban, melyre vonatkozóan több szándéknyilatkozat is aláírásra került, mely
mindenképp alátámasztja a projekt megvalósításának indokoltságát. A település rendelkezik integrált településfejlesztési stratégiával, azonban a
projektre vonatkozó elkészített akciótervet a projekt előkészítés során az 1. mérföldkőig tervezzük elkészíteni, az ezzel kapcsolatos egyeztetések a
külső szolgáltatóval már megkezdődtek. A kötelezően választott (Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében) „soft”
program tartalma kidolgozás alatt van, a támogatási kérelem sikere esetén véglegesítésre fog kerülni. A támogatási szerződés megkötése után a
kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátása kezdődne meg, mely a projekt lezárásával fejeződne be. A pályázati felhívás követelményei
szerint az engedélyes szintű tervdokumentáció, illetve a kiviteli tervdokumentáció elkészítése elegendő az 1. mérföldkő végéig, így annak összeállítása
csak nyertes pályázat esetén fog megkezdődni. A fejlesztéssel érintett helyszínekből mindössze 1 nincs az Önkormányzat tulajdonában. Ennek a
területnek a megvételére vonatkozóan már megtörtént a tulajdonosokkal a kapcsolatfelvétel. Az Önkormányzat tervei szerint legkésőbb az 1.
mérföldkőig rendezni fogja a tulajdoni viszonyokat a pályázati felhívás szerint, illetve a településrendezési tervet is szükség szerint módosítani fogja a
projekt igényei szerint. A közbeszerzés lefolytatását és a végleges költségvetés kialakítását az 1. mérföldkőig tervezzük megvalósítani, ez után
történhetnének meg a szállítókkal (kivitelező, műszaki ellenőr, projektmenedzsment szervezet stb.) a szerződéskötések. A beruházás megkezdéséig
elkészítjük a megújítandó épület jelenlegi állapotáról szóló energetikai tanúsítványt. A kivitelezési tevékenységről 25%/50%/75%/100%-os készültségi
szinteknél kívánunk beszámolni. A műszaki ellenőri és projektmenedzsmenti feladatok elvégzése folyamatos lesz. A zöld területekhez kapcsolódó
eszközbeszerzéseket az utolsó előtti mérföldkő teljesítésébe tervezzük elvégezni. A projekt záró feladataiként a műszaki terület átadásátvételét,
használatbavételi engedélyek megszerzését, a zöldterületek/parkok átadását, kötelező nyilvánosság záró feladatait, illetve záró elszámolás
összeállítását tervezzük elvégezni.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai
eredményt.
Eredmény megnevezése:
A projekt megvalósul
Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:
A tervezett fejlesztések és a hozzá kapcsolódó "soft" tevékenységek megvalósulnak, az épületek (290 m2) és közösségi terek (3761,16 m2) átadásra
kerültek. A pályázó eleget tett a kötelező nyilvánosság előírásainak, valamint a kapcsolódó jogszabályoknak, és benyújtotta a záró kifizetés igénylését.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4051

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Kondoros Város központi területe megújult, zöld felülete és közösségi tereinek mérete jelentősen növekedett.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai
eredményt.
Eredmény megnevezése:
Előkészítési tevékenységek megvalósulnak, közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül
Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:
A pályázó az első mérföldkőig elkészíti a az előkészítési dokumentumokat (tervezés és akcióterületi terv) és hatósági engedélyeztetéseket, lefolytatja a
közbeszerzést és kivitelezői szerződést köt annak nyertesével.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

5

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Kondoros Város általános környezeti állapota a településrendezési eszközökkel összhangban fejlesztésre kerül, az ehhez szükséges megalapozó
tanulmányok elkészülnek, így a várost érintő fejlesztések tervezett, és koordinált formában valósulnak meg.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai
eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kivitelezési munkálatok lezajlanak
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
A tervezett építési beruházások megvalósulnak (közpark és szolgáltatóház), új zöldfelületek és közösségi terek létesülnek.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4051

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Kondoros Város a tervezett fejlesztésekkel ösztönzi a helyi vállalkozásokat, valamint közösségformáló tereket alakít ki, amely növeli az életszínvonalat
és a lakosság megtartásához is hozzájárul.

12 / 21

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Működési eredmény:
A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a
különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adato
*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényli. A levonásra kerülő működési eredményt előzetesen,
megalapozott előrejelzések alapján állapítja meg.
*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adatok
alapján kívánom megállapítani és visszafizetni.

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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 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
Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
KEOP-5.7.0/15-2015-0097
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:
Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium alsó tagozatos épületének energetikai fejlesztése
Támogatás odaítélésének éve:

2015

Megítélt támogatás (Ft):

0

A projekt összes költsége (Ft):

84501600

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Környezet és Energia Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Nem

Projekt címe:
Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztéssel Kondoros fejlődéséért.
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

104682932

A projekt összes költsége (Ft):

122194489

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Vidékfejlesztési Program
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
KEOP-5.7.0/15-2015-0108
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Csabai úti épületének energetikai fejlesztése
Támogatás odaítélésének éve:

2015

Megítélt támogatás (Ft):

0

A projekt összes költsége (Ft):

27911730

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
Környezet és Energia Operatív Program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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
Támogatás odaítélésének éve:

2017

Megítélt támogatás (Ft):

206078534

A projekt összes költsége (Ft):

206078534

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

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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):

365233765

A projekt összes költsége (Ft):

365233765

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

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
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
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Nem

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

53700072-16045495-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Előleg
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

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
299 728 521
299 728 521
0
299 728 521

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,000000%
100,000000%
-

Költségek listája
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve
Megnevezés/Költségelem Akcióterületi
járásszékhely városok)
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 500 000
Nettó egységárra jutó
675 000
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
3 175 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 175 000
Elszámolható költség [Ft] 3 175 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 175 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Akcióterületi terv elkészítése a pályázati útmutató alapján, melyre külső szolgáltatót kérünk fel. A vállalkozók ajánlatkérés útján kerülnek kiválasztásra, a
Részletezés
vonatkozó jogszabályok alapján a döntés során a legalacsonyabb ajánlat kerül elfogadásra.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
Utófinanszírozás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
9 200 000
2 484 000
11 684 000
1
11 684 000
11 684 000
0
100
11 684 000
0
0
Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése, a szükséges hatósági eljárások lefolytatása a projekt kapcsán érintett fejlesztési területekkel kapcsolatban. A
tervező ajánlatkérés útján kerül kiválasztásra, amely mind a szolgáltatóház mind a park- és zöldterület kialakításáral, mind a parkoló kialakítására vonatkozik.
Nyertes pályázat esetén az ajánlandók közül a legalacsonyabb ajánlatot nyújtóval köt szerződést az Önkormányzat.

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Projektelőkészítés költségei
Közbeszerzési költségek
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Ingatlan vásárlás költségei
Ingatlan bekerülési értéke
Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
2 340 000
631 800
2 971 800
1
2 971 800
2 971 800
0
100
2 971 800
0
0
Közbeszerzés lefolytatása, melyre külső közbeszerzési szakértőt tervezünk felkérni, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő kiválasztási eljárással.

Nem állami támogatás
5 900 000
0
5 900 000
1
5 900 000
5 900 000
0
100
5 900 000
0
0

Részletezés

Ingatlan vásárlása a 2021 sz. hrsz megvalósítási helyszínen. Az ingatlan megvásárlása után az elbontásra kerül, így alakul ki a közösségi park. Az ingatlan
vételára és a kapcsolódó költségek egy részét az Önkormányzat saját forrásból fedezi, jelen pályázat terhére a fenti összeget kívánja elszámolni.

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Építés bekerülési értéke
Utófinanszírozás

Részletezés

Nem állami támogatás
7 036 000
1 899 720
8 935 720
1
8 935 720
8 935 720
0
100
8 935 720
0
0
Utcabútorok beszerzése a kialakítandó zöldterületekhez a 2020 és 2021 helyrajzi számokon. A bútorok között szerepelnek padok, sakkasztal, asztali foci és
ivókút is, melyeket tételesen az építési költségbecslés tartalmaz.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Építés bekerülési értéke
Utófinanszírozás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
15 000 000
0
15 000 000
1
15 000 000
15 000 000
0
100
15 000 000
0
0
A Város fejlesztésének szempontjából kiemelten fontos a környezettudatos és fenntartható fejlődés. A tervezett beruházás során az épület külső határoló
szerkezeteinek energiahatékonysági korszerűsítésére is sor kerül. Az épület energetikai minősítése a felújítás, átalakítás után legalább a Tanúsítási
Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni. A megújuló energia nagyarányú, komplex hasznosításával – geotermikus energia,
napelem rendszer- az épület alacsony rezsiköltséggel lesz üzemeltethető.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Átalakítás
Utófinanszírozás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
90 450 500
0
90 450 500
1
90 450 500
90 450 500
0
100
90 450 500
0
0
Meglévő - jelenleg ruházati boltként működő - épület átalakítása, felújítása és korszerűsítése a 2021 helyrajzi számon. A felújítás következtében 5 db
szolgáltató egység kerül kialakításra, melyek korszerű és felszerelt lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozások számára, akik bérleti díj fejében létesíthetnek
üzlethelyiséget az épületben. Az építés költségeit a tervezői költségbecslés tartalmazza.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Átalakítás
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
15 123 000
4 083 210
19 206 210
1
19 206 210
19 206 210
0
100
19 206 210
0
0
A Hősök utcán – a tervezett szolgáltatóház előtti szakaszon - a szolgáltatóház kialakítása kapcsán, a rendeltetéshez szükséges, jogszabály alapján kötelezően
előírt felszíni, nyílt, parkolóhelyek kerülnek kialakításra 135 m hosszan. A parkolóhelyeket a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok, zárt csapadékvíz
csatornavezetékké történő átépítésével, a csapadékvíz csatorna felett terveztük kialakítani, így a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával történik. A
költség alátámasztására a tervezői költségbecslés szolgál.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Bővítés
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
90 215 000
24 358 050
114 573 050
1
114 573 050
114 573 050
0
100
114 573 050
0
0
Zöldterület kialakításának költségei a 2022, 2021 és 2020 helyrajzi számokon, melyet a csatolt építési költségbecslés tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal (hrsz.
2022) udvarán a zöld területek megújulnak és növekednek, a térburkolatok pedig egységesítésre kerülnek. A parkolók kialakítása racionalizálásra kerül. A 2020
és 2021 helyrajzi számokon kialakított park nem csak a település városképét javítja, hanem az egész lakosságnak és a turistáknak kikapcsolódást nyújt. A
parkban zenepavilon, sporteszközök és csendes sarkok várják az arra látogatókat.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Egyéb mérnöki szakértői díjak
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
900 000
243 000
1 143 000
1
1 143 000
1 143 000
0
100
1 143 000
0
0
A szolgáltatóház teljeskörű akadálymentesítéssel tervezik, így ezek az épületek és a szolgáltatások minden lakos, idelátogató számára elérhetőek lesznek. A
szolgáltató házak tervezésekor különös figyelemmel fordultak az egyetemes tervezés alapelvei felé, azaz a nők és férfiak , az idősek és a fogyatékosok
igényeinek kielégítése. Előzőek biztosítása érdekében az engedélyes tervdokumentáció elkészítése során rehabilitációs szakmérnököt bíznánk meg, akit a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően választ ki a projektgazda. Az ajánlatadók szakmai kompetenciája alapfeltétel, a kiválasztás a legalacsonyabb elv
alkalmazásával történik meg.

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Tartalék
Tartalék
Tartalék
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Utófinanszírozás

Részletezés
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
5 000 000
1 350 000
6 350 000
1
6 350 000
6 350 000
0
100
6 350 000
0
0
Tartalékkeret képzése

Nem állami támogatás
3 000 000
810 000
3 810 000
1
3 810 000
3 810 000
0
100
3 810 000
0
0
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, a zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása,
közösségi munka szervezése, önkormányzat által vezérelt környezettudatosságot erősítő oktatás, szemléletformáló kampányok és akciók szervezése.A
kapcsolódó akciók részletezése és kidolgozása a Felhívással összhangban az első mérföldkőig történik meg.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsment költség
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
5 800 000
1 566 000
7 366 000
1
7 366 000
7 366 000
0
100
7 366 000
0
0
A projektmenedzseri feladatok ellátását külső szolgáltatóval kívánjuk megvalósítani. Nyertes pályázat következtében a kiválasztási eljárás során a hatályos
jogszabályi kereteknek megfelelő szolgáltatóval köt szerződést a Város. A projektmenedzsmentben résztvevő személyek meg fognak felelni a Felhívásban
szereplő kritériumoknak mind a képzettség mind a tapasztalat tekinetében.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Terület-előkészítési költség
Terület-előkészítési költség
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Utófinanszírozás

Részletezés
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nem állami támogatás
4 572 000
1 234 440
5 806 440
1
5 806 440
5 806 440
0
100
5 806 440
0
0
Az építési beruházások által érintett megvalósítási helyszínek előkészítése, bontási munkálatok a tervezői költségbecslésben foglaltak alapján.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
2 340 000
631 800
2 971 800
1
2 971 800
2 971 800
0
100
2 971 800
0
0
A kivitelezési tevékenység műszaki ellenőrzésének költsége, melyet külső szolgáltató igénybevételével kíván megoldani a projektgazda. A kiválasztási eljárás a
hatályos jogszabályok betartásával fog történni, melynek alapfeltétele, hogy az ajánlatadók minden törvényi előírásnak megfeleljenek, amelyek az adott
szolgáltatás ellátásához szükségesek.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Zöld város kialakítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
303 150
81 851
385 001
1
385 001
385 001
0
100
385 001
0
0
Az arculati kézikönyvben foglaltak alapján a következő tevékenységek megvalósulása: sajtómegjelenések összegyűjtése - bruttó 65.001,- Ft B típusú tábla bruttó 70.000,- Ft Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése - bruttó 150.000,- Ft A beruházás helyszínén „D"" típusú emlékeztető tábla (4db)
elkészítése és elhelyezése bruttó 100.000,- Ft" Továbbá a Széchényi 2020 KTK alapján kommunikációs tervet készít a projektgazda, valamint sajtóközleményt
ad ki a projekt indításakor és zárásakor, és a TÉRKÉPTÉR felületén gondoskodik a projekthez kapcsolódó tartalmak feltöltéséről.
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Monitoring mutatók
Monitoring mutató
Bázisérték dátuma
megnevezése
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2021.12.31.

135,0000

135,0000

135,0000

2022.12.31.

0,0000

135,0000

135,0000

2023.12.31.

0,0000

135,0000

135,0000

2024.12.31.

0,0000

135,0000

135,0000

2025.12.31.

0,0000

135,0000

135,0000

2026.12.31.

0,0000

135,0000

135,0000

2021.12.31.

5 000

5 000

5 000

2022.12.31.

0

5 000

5 000

2023.12.31.

0

5 000

5 000

2024.12.31.

0

5 000

5 000

2025.12.31.

0

5 000

5 000

2026.12.31.

0

5 000

5 000

2021.12.31.

2 071,0700

2 071,0700

2 071,0700

2022.12.31.

0,0000

2 071,0700

2 071,0700

2023.12.31.

0,0000

2 071,0700

2 071,0700

2024.12.31.

0,0000

2 071,0700

2 071,0700

2025.12.31.

0,0000

2 071,0700

2 071,0700

2026.12.31.

0,0000

2 071,0700

2 071,0700

2021.12.31.

290,0000

290,0000

290,0000

2022.12.31.

0,0000

290,0000

290,0000

2023.12.31.

0,0000

290,0000

290,0000

2024.12.31.

0,0000

290,0000

290,0000

2025.12.31.

0,0000

290,0000

290,0000

2026.12.31.

0,0000

290,0000

290,0000

2021.12.31.

3 761,1600

3 761,1600

3 761,1600

2022.12.31.

0,0000

3 761,1600

3 761,1600

2023.12.31.

0,0000

3 761,1600

3 761,1600

2024.12.31.

0,0000

3 761,1600

3 761,1600

2025.12.31.

0,0000

3 761,1600

3 761,1600

2026.12.31.

0,0000

3 761,1600

3 761,1600
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