
 

 

Projekt bemutatása  

 
 
 

 
Projekt címe, azonosító száma:  
"Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése című,  
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031 azonosító számú" projekt. 
Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 26.834.717 Ft. 
Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30 
 
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 
5836 Dombegyház, Tavasz utca 3. szám alatt található Gondozási Központ a település 
önkormányzat megbízásából egyedüli szolgáltatóként látja a község szociálisan rászoruló 
lakosságát. A projekt során tervezett szolgáltatásfejlesztés teljesen illeszkedik a jelenlegi 
szolgáltatás struktúrába. 
 
A projekt során a Gondozási Központ felújítását tervezi Dombegyház önkormányzata. A 
meglévő épület átlag életkora 25-30 éves, földszintes kialakítású. A földszint padlószintje 60 
cm, amit jelenleg lépcsőn keresztül lehet elérni. Előírásnak megfelelő akadálymentes rámpa 
és WC nincs az épületben. Az épület hagyományos szerkezetű, tégla falai, födémje korábbi 
évben pályázati forrásból hőszigetelésre kerültek, nyílászárói is cserélve lettek, valamint a 
fűtést biztosító kazán korszerű gázkazánra cseréje történt meg. A felszerelt napelemek az 
áramellátáshoz járulnak hozzá.  
 
A felújítás során az épület akadálymentesítését és fűtés automata szabályzóval történő 
ellátását, az udvarban meglévő kerítés felújítását és egy belső új kerítés kialakítása kerül 
megvalósításra. Az akadálymentesítés során az új előírásoknak megfelelő rámpa kerül 
elhelyezésre és egy új akadálymentes fürdő-wc lesz kialakítva, továbbá a betegszoba ajtaja 
megfelelő méretűre történő cseréje valósul meg. Továbbá kialakításra kerül egy 
mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely.  
 
A Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében végzi teendőit a rászorulók körében, akik 
saját lakókörnyezetükben, egészségi állapotuknak megfelelő ellátást kapnak. 
 
A projekt során betervezésre került eszközök beszerzésre kerültek, melyek az 

alapszolgáltatások magasabb szintű ellátását segítik elő. 
 

 
1. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.09.30. 

Az 1. mérföldkőben megtörtént a projekt előkészítő tevékenység befejezése, 

véglegesítésre és pontosításra kerültek az engedélyes tervek, dokumentumok. 

Elkészült a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a 

megújításra kerülőépületről elkészült az energetikai tanulmány. A 



projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően 

részt vesz a projekt megvalósításában. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 

költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható 

költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés 

projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolásra került. 

 

2. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.10.31. 

A „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” 

című dokumentum véglegesítésre került a konzorciumi megállapodás részletes 

tartalmának meghatározásával. A projektmenedzsment szervezet a támogatási 

szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában. 

 

3. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.05.31. 

A mérföldkő elérési dátumáig a közbeszerzési eljárás lefolytatása került. Az eljárás KSZ 

utóellenőrzésre benyújtásra került, elbírálása folyamatban. EMIR azonosító: 

2019/05/É/03351.  

A kivitelezési vállalkozási szerződés 2019. május 22.-én került aláírásra. A 

projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.  

 

4. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.09.20. 

A munkaterület átadás-átvétele megtörtént, bejegyzésre került az Építési naplóba, 

mely a szakmai beszámoló részét képezi. A kivitelezés 50%-os készültségi fokig jutott 

el. A műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A 

projektmenedzsment szervezet részt vesz a projekt megvalósításában.  

 

5. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.11.30. 

A kivitelezés 100%-ban megvalósult, megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel. A 

projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.  

 

6. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2021.02.15. 

Az igényelt eszközök beszerzése megtörtént, melynek alátámasztó dokumentumai a 

szakmai beszámoló részére képezi. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan 

ellátja/ellátta feladatát.  

 

7. mérföldkő 

Mérföldkő elérési dátuma: 2021.04.30. 

A kötelező tájékoztatási feladatok elvégezésre kerültek. A projektzárásához 

hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és 

összegyűjtése. A 7. mérföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés 

révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma teljesült.  

 
 
 
 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


