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Iktatószám: IKT-2019-611-I1-00001627/ 

Kedvezményezett neve: Szajol Községi Önkormányzat 

Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Szajol településen 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 

 
 
 

Támogatási  Szerződés  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság mint közreműködő szervezet 
(a továbbiakban Közreműködő Szervezet) 

 
Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és/vagy Kemény Andrea irodavezető 
és/vagy dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető 
Azonosító szám: 237309 
PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről Szajol Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Székhely/Lakcím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 732747 
Adószám: 15732743-2-16 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00347413-00000048 
Aláírásra jogosult képviselője: Szöllősi József polgármester 

 
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre 
Kedvezményezett TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 azonosító számon regisztrált, 2019.10.11. napon 
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet 
a Támogató 2020.03.26. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató 
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a „Bölcsőde kialakítása Szajol településen” című és TOP-1.4.1-19-JN1-
2019-00021 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a 
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 30. (1355 hrsz.) 
alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási 
időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év január hó 01. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 09. hó 30. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 12. hó 29. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
 
 

http://www.szechenyi2020.hu/
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
 
A Projekt összköltsége 281.738.651,- Ft, azaz kétszáznyolcvanegymillió-hétszázharmincnyolcezer-
hatszázötvenegy forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 281.738.651,- Ft, azaz kétszáznyolcvanegymillió-
hétszázharmincnyolcezer-hatszázötvenegy forint. 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 
281.738.651,- Ft, azaz kétszáznyolcvanegymillió-hétszázharmincnyolcezer-hatszázötvenegy forint. 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 281.738.651,- Ft, azaz 
kétszáznyolcvanegymillió-hétszázharmincnyolcezer-hatszázötvenegy forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót benyújtani.  
A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a 
projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

281.738.651,- Ft, azaz Kétszáznyolcvanegymillió-hétszázharmincnyolcezer-hatszázötvenegy forint 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 



 
 

4 
 

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítéko(ka)t nyújtja. 

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül 
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 
8. Záró rendelkezések 

 
 
8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.  
 
8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
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Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

 
………………… 

Kedvezményezett 
 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap …  
napján. 

 

 
……….………… 

Közreműködő Szervezet 
 
 

P.H.  
 
.  

Kelt: Szolnok, 2020. év ………… hónap … 
napján. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt költségvetése 
2. melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet – A Projekt indikátorai  
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet – Projekt helyszíne 
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14/1. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) 
14/2. melléklet - A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott 
nyilvántartásba vételét igazoló okirata 
14/3. - A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája 
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 
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1. sz. melléklet 

 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

 

Támogatást 

igénylő 
Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség 

Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA (Ft) 

Összesen (Ft) 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 
1 300 000 0 300 000 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények 

1 4 000 000 1 080 000 5 080 000 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek 

(engedélyezési-, kiviteli- 

és tendertervek), ezek 

hatósági díja 

1 9 180 000 2 478 600 11 658 600 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények 

1 450 000 0 450 000 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Új építés 1 189 152 034 51 071 049 240 223 083 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 
Bekerülési érték 1 9 197 813 2 483 410 11 681 223 
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Szajol Községi 

Önkormányzat 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

1 171 059 46 186 217 245 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Projektelőkészítés 

költségei 

Közbeszerzési 

költségek 

Közbeszerzési szakértő 

díja, közbeszerzési 

dokumentáció 

összeállítása, 

közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység 

díja 

1 1 750 000 472 500 2 222 500 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 
1 2 200 000 594 000 2 794 000 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki jellegű 

szolgáltatások költségei 

Egyéb mérnöki szakértői 

díjak 
1 500 000 135 000 635 000 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsmenthe

z igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 

Projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 

1 5 100 000 1 377 000 6 477 000 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 281 738 651 

 
 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
  

  



 

1 
 

2. sz. melléklet 
 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 

 

Források (Ft) 

I. saját forrás 0 

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

I/2. partnerek hozzájárulása 0 

I/3. bankhitel 0 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 

II. egyéb támogatás 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 281 738 651 

Projekt elszámolható költsége 281 738 651 

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 0 

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0 

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 

– egyéb, nem uniós forrás 
0 

V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek 

költségei 
0 

Projekt teljes költsége 281 738 651 

 
 
 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
  

  
 
 
 
 



 

1 
 

 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2020.11.30. 

A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok: a) 
Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt 

normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői 
költségvetés b) Jogerős építési engedély c) Nyilatkozatok, igazolások 
új épület építése esetén d) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet e) 

Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok 
érvényesítéséről; i) Tulajdonviszonyok rendezése 

2 2021.03.31. Építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

3 2021.12.31. Az építési beruházás 50 %-os készültségi szintje 

4 2022.04.30. Építési beruházás 75 %-os készültségi szintje 

5 2022.07.31. 
Építési beruházás 100 %-os készültségi szintje, záró energetikai 

tanúsítvány kiállítása. 

6 2022.09.30. 
Projekt fizikai zárása, szükséges engedélyek beszerzése. 

Eszközbeszerzés 

 
 
 
 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
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4. sz. melléklet 

 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

 

Mérföldkő 

sorszáma 
Eredmény megnevezése Eredmény leírása 

Eredmény 

számszerűsíthető 

célértéke 

Eredmény 

számszerűsíthető 

célértékének 

mértékegysége 

Az eredmény nem 

számszerűsíthető, 

egyéb tulajdonsága 

6 

Bölcsődében, mini bölcsődében, családi 

bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek 

száma 

Nem releváns 5 db Nem releváns 

6 
A bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma 
Nem releváns 28 db Nem releváns 

6 
A bölcsődei ellátást nyújtó új 

intézmények/szolgáltatások száma 
Nem releváns 1 db Nem releváns 

 
 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
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5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél 

összváltozás 
Cél 

kumulált 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2022.09.30. 28 28 28 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2023.09.30. 0 28 28 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2024.09.30. 0 28 28 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2025.09.30. 0 28 28 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2026.09.30. 0 28 28 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

nem 
releváns 

0 2027.09.30. 0 28 28 

 
 
 
 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
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6. sz. melléklet 
 
 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 
 
 

Nem releváns 
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7. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 

Nem releváns 



 

1 
 

8. sz. melléklet 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 

 

Támogatást 

igénylő 

Beszerzés 

tárgya 
Becsült nettó érték 

Közbeszerzési 

eljárás típusa 
Megjegyzés 

Szajol Községi 

Önkormányzat 
Építés 189 152 034 

Nemzeti 

ért.határ – Nyílt 

(Kbt.2015) 

- 

 

 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
  

 

 

 



 

1 
 

 

9. sz.melléklet  
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 

A beruházás célja a Szajoli Tiszavirág Óvoda Bölcsődei Tagintézményeként bölcsődei szolgáltatás 

kialakítása két csoportban összesen 28 férőhellyel, javítva ezzel a kisgyermekes szülők 

elhelyezkedési esélyeit és hozzájárulva a munkavállalói mobilitás támogatásához.  

A Felhívásban 3.1.1. pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenységek közül B. Új bölcsődei, 

mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozására nyújtunk be támogatási igényt. 

A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az 

akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, energiahatékonysági szempontok 

érvényesítése, illetve nyilvánosság biztosítása tevékenységek valósulnak meg. A Pályázati felhívás 

3.1.2.2. pontjában szereplő választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül jelen 

pályázat keretében udvar, játszóudvar kialakítására, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-

férőhely kialakításra, kerékpártámaszok kiépítése, babakocsi tároló létesítésére, megújuló 

energiaforrások kialakítására, valamint eszközbeszerzésre nyújtunk be támogatási igényt. Az új 

építmény 474,29 m2 hasznos alapterületű lesz a helységlistában felsorolt helyiségekkel. Alépítményi 

munkáknál vasbeton alappal és lábazattal, padlólemezzel, tömörített feltöltéssel, lemez tetején 

bitumenes vízszigeteléssel tervezünk. A felmenő szerkezeteknél „hagyományos” megoldást 

használunk: hőszigetelő falazó blokk kőzetgyapot hőszigeteléssel. Külső nyílászárók fokozott 

hőszigetelésű műanyag ajtók és ablakok, csoportszobáknál motoros redőnnyel szerelve. Belső 

nyílászárók Borovi fa gyerekzónában mélyen üvegezett kialakítású. 1 m alatti üvegezések biztonsági 

üvegezéssel készülnek (belső és külső nyílászáró is). Az épületben új, zárt rendszerű, kondenzációs 

gázkazánnal és fejlett automatikai egységgel rendelkező, kétcsöves, falon kívüli és padlóban 

elhelyezett csővezetékekkel vezetett, lapradiátorokkal és termosztatikus radiátorszelepekkel szerelt 

fűtési rendszer kialakítását tervezzük. Az iroda és teakonyha helyiségekben „SPLIT” rendszerű hűtés 

kerül kialakításra. A csoportszobákban mennyezeti ventilátorok elhelyezése szükséges. Az udvar felől 

napvitorla árnyékoló kerül kihelyezésre, acél tartószerkezettel és 1 m-es magasságig 

szivacsburkolattal. Az első és hátsó udvarrész között fa lécvázas kerítés, a parkolótól a főbejáratig 

pedig járda készül. Főbejárat mellett biciklitároló kerül elhelyezésre, az előtető meghosszabbításával 

fedve. Az épület tetején napelemek elhelyezését tervezzük. Napelem rendszer telepítése az épület 

teljes elektromos fogyasztását kívánja biztosítani.  

A bölcsőde megközelítésére a Táncsics Mihály útról kapubehajtó készül, valamint a Kölcsey Ferenc út 

felől kerül kialakításra a gyalogos főbejárat. A Táncsics Mihály úton két mezőben kiépítésre kerülnek a 

párhuzamos beállású személygépkocsi parkolók. Összesen 6 db személygépkocsi parkoló épül meg, 

amelyből 1 db mozgáskorlátozottak számára lesz fenntartva. 

 

………………………………. 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján 
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10. sz. melléklet 
PROJEKT HELYSZÍNE 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

Projekt helyszíne: 

5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 30. (1355 hrsz.) 

 

 

 

………………… 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szolnok, 2020. év ……… hónap … napján. 
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11. sz. melléklet 
KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

 

150 millió Ft támogatási összeget meghaladó projektek esetében: 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat   

Alulírott Szöllősi József polgármester, mint a Szajol Községi Önkormányzat  képviseletében eljáró 

személy nyilatkozom, hogy a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2020 c. dokumentum 

alapján a részletes kommunikációs tervet az első mérföldkő elérési időpontjáig elkészítjük a TOP-

1.4.1-19-JN1-2019-00021 azonosító számú projekthez. 

 

 

………………………………. 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján 
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12. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 
 
 

Nem releváns 
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13. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat  

Alulírott Szöllősi József polgármester, mint a Szajol Községi Önkormányzat képviseletében eljáró 

személy a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 azonosító számú projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a 

projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 

Ssz. 
Támogatást 

igénylő 
Tevékenység 

A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege 

Utófinanszírozás 
/ Szállítói 

finanszírozás 

1. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatási 
költségek 

300 000 Utófinanszírozás 

2. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szükséges 
háttértanulmányok, 

szakvélemények 
5 080 000 Utófinanszírozás 

3. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Műszaki tervek 
(engedélyezési-, kiviteli- és 

tendertervek), ezek hatósági 
díja 

11 658 600 Utófinanszírozás 

4. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szükséges 
háttértanulmányok, 

szakvélemények 
450 000 Utófinanszírozás 

5. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Új építés 240 223 083 Utófinanszírozás 

6. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Bekerülési érték 11 681 223 Utófinanszírozás 

7. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 

költsége 
217 245 Utófinanszírozás 

8. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Közbeszerzési szakértő díja, 
közbeszerzési dokumentáció 
összeállítása, közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység díja 

2 222 500 Utófinanszírozás 

9. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 
költsége 

2 794 000 Utófinanszírozás 

10. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Egyéb mérnöki szakértői 
díjak 

635 000 Utófinanszírozás 

11. 
Szajol Községi 
Önkormányzat 

Projektmenedzsmenthez 
igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 
6 477 000 Utófinanszírozás 

 

………………………………. 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján 
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14/1. sz. melléklet 
 
 

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 
 

 
Nem releváns 



 
 

1 
 

14/2. sz. melléklet 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN 
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA 

 

Nem releváns 



 

1 
 

14/3. sz. melléklet 
 
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA 

 
 

 
Nem releváns 
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15. sz. melléklet 
 

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében 
tervezett tevékenységek 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00021 
   

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
   Szerződésben megítélt támogatási összeg: 281 738 651,- Ft 

 

   Kiemelt 
jelentőségű 

projekt 
1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

  
Infrastrukturális 

fejlesztés 

150 millió Ft alatti   
  150-500 millió Ft X  
  500 millió Ft feletti   
  Egyéb fejlesztés 

(eszközbeszerzés, 
képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti   
  150-500 millió Ft   
  

500 millió Ft feletti   

  Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.), A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.) 

Igen Nem 

 1 Kommunikációs terv készítése  X   

 
2 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

   X 

 

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a 
projekt fizikai zárásáig 

X   

 
4 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

 X   

 
5 

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)   

 X 

 
6 

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla 

elkészítése és elhelyezése 
 X   

 7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan    X 

 8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  X   

 
9 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése 

   X 

 
10 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

 X   

 
11 

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

  X  

 12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal X    

 
13 

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

X    

  
 

………………………………. 
Szajol Községi Önkormányzat  

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Szajol, 2020. év ………… hónap … napján 


