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Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről  

 

Általános áttekintés a Goldmark Károly Művelődési Központ által megvalósult projektfejlesztési és 

pályázati tevékenységről:  

A 2014-20-as EU-s programozási időszakban a Goldmark Károly Művelődési Központ részvételével 

összesen 3 db pályázat került előkészítésre és benyújtásra, ebből 2019. augusztus 31-ig 31 részesült 

támogató döntésben, az EFOP keretében (Mesepont: 79 748 370 Ft támogatási összegű) valósul meg. 

Másik két Eu-os pályázatban csak konzorciumi partner a Goldmark Károly Művelődési Központ, 

ezekről a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. számol be Önöknek.  

Az Agrárminisztériumhoz adott be sikeres pályázatot a Goldmark Károly Művelődési Központ 2019. 

május 14-én, és 3.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

A Goldmark Károly Művelődési Központ által elnyert, folyamatban levő projektek állásának részletes 

bemutatása: 

 

„Az Óperenciás tengeren innen”- NépmesePont kialakítása Keszthelyen 

EFOP-3.3.4-17-2017-00033 

I. Projekt általános bemutatása 

Címe: „Az Óperenciás tengeren innen”- NépmesePont kialakítása Keszthelyen 

Azonosítószám: EFOP-3.3.4-17-2017-00033 

Konstrukció: EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az 

informális és non-formális tanulásban 

Fő célja:  

- a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés 

népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális 

szolgáltatási kínálatába,  

- A keszthelyi NépmesePont létrehozásával a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai 

foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a formális oktatást 

támogató és kiegészítő kulturális nevelést biztosítjuk.  

Szakmai tartalma: 

A projekt keretében kialakításra került a Keszthelyi NépmesePont. Az infrastrukturális fejlesztés 

eredményeként a Goldmark Károly Művelődési Központ Kossuth Lajos u. 28. szám alatti főépületének 

udvarából külön bejáraton megközelíthető emeleti klubhelyiségek átalakítása valósult meg Kő 

Boldizsár Meseterek látványterve szerinti installációkkal. A projekt eredményeként a meglévő 3 db 

szakköri helység felhasználásával megvalósult a minimum 35 fő számára egyidejű befogadására és 

leültetésére alkalmas tér létrehozása beépített installációval, mely népmesék világának átélését 
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segíti. A megvalósítás során 2 fő főállású alkalmazott (szakirányú, vagy pedagógus végzettségű heti 

40 órás munkavállaló) segíti a NépmesePont működését. 

Támogatási összeg: 79 748 370 Ft. 

Támogatási intenzitás: A projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2017. 05. 03. Pályázat benyújtása  

2017.05.23. Jogosultsági döntés   

2018.02.07. Támogatói döntés   

2018.02.12-03.14. Szerződéskötések feladatokra  

 Szerződésmódosítások – MÁK Nem releváns 

 Közbeszerzési eljárás(ok) Nem releváns 

2018.03.14. Szerződéskötés  

 Kivitelezés főbb mérföldkövei  

2018. 05.26. NépmesePont megnyitása  

2021.02.28. Projektzárás  

2021.05.29. Elszámolás benyújtása  

 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

 

Feladat megnevezése Szerződés-

kötés 

időpontja 

Bruttó 

szerződött 

összeg 

Teljesítési 

határidő 

Megjegyzés (teljesítés 

részben/egészben) 

Projektelőkészítés 

költségei/Szakmai terv 

2017.03.27. 800.000 Ft 2017.04.30. teljesítés egészben 

Projektelőkészítés/Előzetes 

igényfelmérés 

2018.01.18. 800.000 Ft 2018.02.28. teljesítés egészben 

Tervezés Nem releváns    

Közbesz. szakértő Nem releváns    

KTK nyilvánosság 2018.02.25. 317.500 Ft 2021.02.28. teljesítés részben 

Marketing Nem releváns    

Műszaki ellenőr Nem releváns    

Projektmenedzsment GKMK 

munkatársai 

2.667.600 2021.02.28. teljesítés részben 

Kivitelező 2018.03.28. 13.970.000 2018. 05.21. teljesítés egészben 

Eszközbeszerzés 2018.12.03. 2.026.920 Ft 2018.12.03. teljesítés egészben 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

 Közbeszerzés indítása Nem releváns 
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 Szerződéskötés kivitelezővel 2018.03.28. 

 Kivitelezés készültségi fokok szerint Nem releváns 

 Átadás-átvétel 2018.05.21. 

 Forgalomba helyezés, használatbavételi eljárás 2018. 05. 26. 

 Projektzárás, záró beszámoló 2021.02.28. 

 Záró elszámolás 2021.05.29. 

2021.02.28—

2024.02.28. 

Fenntartási időszak 1-2-3-4-5 év  

 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint halad, előfinaszírozott, így a megvalósításra a 

teljes összeg rendelkezésre áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 


