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IV. Béla téri és a Kossuth 5. szám alatti játszótér fejlesztése 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180 

 

I. Projekt általános bemutatása  

Projekt címe: IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése 
Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180 
Támogatási összeg: 15.676.749,- Ft 
 
Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:  
IV. Béla tér: A következő minősített, fa játszóeszközök tervezettek: 1 db mérleghinta, 1 db kéttornyú 
játszóvár, 2 db kis rugós játék, 1 db kétülőkés hinta, 1 db kisvonat. A következő fitnesz eszközök 
telepítése tervezett: 1 db légbenjáró, 1 db kombinált erősítőgép, 1 db derékformáló. Az eszközök 
telepítése az előírásoknak megfelelő bukóterekkel és ütéscsillapítókkal tervezett.  
Kossuth 5.: A következő minősített, fa játszóeszközök tervezettek: 1 db kisebb játszóvár, 1 db kis 
rugós játék, 1 db kétülőkés hinta. Az eszközök telepítése az előírásoknak megfelelő bukóterekkel és 
ütéscsillapítókkal tervezett. A játszótér 1 db új paddal, 1 db új hulladékgyűjtővel és 29 m hosszú 
kerítéssel is kiegészül. 
 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. december 5. Tervezési szerződés megkötése  

2019. április 19. Pályázat benyújtása  

2019. július 11. Támogatói döntés – MÁK  

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Tervezés 2018. 
december 5. 

150.000 Ft 2018. 
december 20. 

Teljesítve 100% 

 

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

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. október  Támogatási szerződés megkötése  

2019. december 
31. 

1. mérföldkő elérése A kivitelező kiválasztása közbeszerzés 
útján megtörténik. 

2020. június 30 2. mérföldkő elérése A kivitelezési munka lezárul. 

2020. szeptember 
30. 

3. mérföldkő elérése, projektzárás  

2020. szeptember -
október 

Záró beszámoló és záró elszámolás 
benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő 
szervezettel és az Irányító Hatósággal 

 

2020. november - 
2021. október 

Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor 
teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 
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2021. november - 
2022. október 

Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor 
teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2022. november - 
2023. október 

Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor 
teljesítéséről III. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2023. november - 
2024. október 

Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor 
teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2024. november - 
2025. október 

Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor 
teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2025. november - 
december  

Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, 
Közreműködő Szervezet 

 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások  

Jelenleg nincs a pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő saját költség. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban 

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni. 

 

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser 


