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Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára 

TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 
 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára 

Azonosítószám: TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 

Támogatási összeg:20.000.000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A fejlesztés specifikus célja a keszthelyi óvodai ellátás és a szolgáltatások minőségének javítása és 

fejlesztése a már meglévő, korszerűsített, vagy korszerűsítés alatt álló épületekben. Az óvodai 

nevelés- és ellátás tárgyi feltételeinek, valamint az óvodai személyzet munkakörülményeinek javítása, 

ezáltal a minőségi nevelési munka biztosítása, az óvodai pedagógiai program sikeres 

megvalósításának elősegítése. Ennek érdekében szükséges csoportonként a létszámnak megfelelő 

elhasználódott és hiányzó bútorzat, eszközök és felszerelések megújítása és pótlása. 

A projekt szakmai-műszaki tartalma a következő tevékenységeket foglalja magában a Vaszary Kolos 

utcai székhelyintézmény (Életfa óvoda) és annak 3 tagintézményében (Gagarin utcai, Sopron utcai, 

Vörösmarty utcai tagintézmények): Önállóan támogatható tevékenység 3.1.1. B) eszközbeszerzés: a) 

bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére, Választható tevékenység 3.1.2.2. a) 

melegítőkonyha kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése (ez utóbbi tevékenység a 

Sopron utcai tagintézményt nem érinti), Kötelezően megvalósítandó tevékenység 3.1.2.1.d) 

Nyilvánosság biztosítása. A beszerzésre kerülő eszközök tételes listáját a pályázathoz csatolt 

eszközlista tartalmazza. A beszerzésre kerülő eszközök egyik csoportját az óvodabútorok jelentik, 

amelyre azért van szükség, mert a jelenlegi óvodabútorok egy része korszerűtlen, elavult, emiatt 

egyrészt a javíttatásuk nem költséghatékony, másrészt balesetveszélyessé is válhatnak, valamint nem 

mindenben felelnek meg a jelenlegi műszaki követelményeknek. Az óvodai nevelést segítő fejlesztő 

eszközök alkotják a tervezett beszerzés másik jelentős hányadát, amelyek nélkül a minden elemében 

korszerűnek mondható óvodapedagógiai program sikeres megvalósítása nehézkessé válnának, 

ugyanis a jelenleg használt fejlesztő eszközök, játékok már nem tudják megfelelő színvonalon 

szolgálni a hatékony óvodapedagógiai munkát. 

A megvalósítás időtartama: 12 hónap. 

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

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

A benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született támogatási döntés. 

 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

 Képviselő-testületi határozat a pályázat 

benyújtásáról 

227/2018. (VIII. 29.) 
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2018. szeptember 28. A pályázat benyújtásra került  

2018. október 17. MÁK értesítő levele a jogosultsági feltételek 

teljesítéséről 

 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

A benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született támogatási döntés. 

 

Feladat megnevezése Szerződés-

kötés 

időpontja 

Bruttó 

szerződött 

összeg (Ft) 

Teljesítési 

határidő 

Megjegyzés (teljesítés 

részben/egészben) 

     

     

     

 

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

ismertetésével 

A benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született támogatási döntés. 

 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

   

   

   

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

 

A benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született támogatási döntés. 

 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

A 2018. szeptember 28-án benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született támogatási 

döntés. 

 

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens 


