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1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. 

1) Tass Község Önkormányzata a helyi igényeken alapulva az óvodai infrastruktúra minőségi 

javulását megcélozva a szolgáltatás fejlesztése céljából projektötletet dolgozott ki. 

A projekt tervezett tevékenységei a meglévő óvoda fejlesztése egy új tornaszobával, a meglévő 

óvodaépület korszerűsítése épületgépészeti és épületszerkezeti fejlesztésekkel, továbbá az 

óvodai nevelési munkához kapcsolódóan eszközök beszerzése. 

A tervezett projekt számos uniós 2021-2027-es szakpolitikai célkitűzéshez és négy megyei 

területfejlesztési programban megfogalmazott célhoz kapcsolódik: 

• Intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás. (PO1) A közoktatásban 

és a szakképzésben kell megalapozni azt a tudást, amely e célt szolgálja, így e prioritás szorosan 

kapcsolódik e szakpolitika céljaihoz. 

• Zöldebb, karbonszegény Európa. (PO2) A prioritásban megvalósuló fejlesztések a költségek 

csökkentése érdekében tartalmaznak energiahatékonysági és megújuló energiatermelési 

elemeket.  

• Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása. (PO4) A prioritásnak e 

szakpolitikával van a legszorosabb kapcsolata, a fejlesztendő szolgáltatások, az elérendő célok 

mind a szociális, jóléti jogok érvényesülését szolgálják. 

• A polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek. (PO5) Az 

önkormányzati fejlesztések elsődlegesen e szakpolitikához kötődnek, amely a további négy 

(PO1, PO2, PO3, PO4) szakpolitika elemeit egyesíti. 

A projekt hozzájárul a felhívás céljaival összhangban a gyermekek és a társadalom 

egészségfejlesztéséhez, a családok életminőségének, a szülők munkába való visszatérésének 

segítéséhez, csökkenti a társadalmi különbséget és mindenki számára egyenlő esélyt teremt, 

elősegíti a szükséges kompetenciák fejlesztését, amelyek a gyermekek későbbi iskolai 

teljesítményét, szocializációját, személyiségfejlődését megalapozzák. A projekt szerepet játszik 

a hátránycsökkentő és tehetséggondozó folyamatokban.  

A projektben tervezett tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva 

csökkentsék a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges környezet és 

a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen a minőségi 

szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. 

A tervezett fejlesztés felhívás céljaihoz történő illeszkedését az alábbi táblázatban történő 

besorolással mutatjuk be összefoglalva:  

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 

szempontjából releváns esetekben 

Óvodafejlesztés az ellátáshoz való 

hozzáférés javítása, a szolgáltatások 

minőségi fejlesztése (meglévő 

A projekt hozzájárul a felhívás céljaival 

összhangban: 

- a családok életminőségének, a szülők munkába 

való visszatérésének segítéséhez, 



 

 

5 

 

férőhelyek/kapacitások fejlesztése) 

révén 

- csökkenti a társadalmi különbséget és 

- mindenki számára egyenlő esélyt teremt,  

- elősegíti a szükséges kompetenciák fejlesztését, 

amelyek a gyermekek későbbi iskolai 

teljesítményét, szocializációját, 

személyiségfejlődését megalapozzák, 

- a hátránycsökkentő és tehetséggondozó 

folyamatok elősegítéséhez, 

- az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva 

csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, 

- megteremti az egészséges környezet és a 

hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit,  

- a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés 

nélküli – hozzáférés biztosításához. 

 

2) Jelen projekt nem tartalmaz bölcsődei férőhelyek fejlesztésére irányuló tevékenységet, így a 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköztől (Recovery and Resilience Facility, RRF) 

lehatárolás nem releváns. 

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

1) A település rendelkezik hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, a dokumentumot 

mellékeljük a támogatási kérelemhez. 

A projekt illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Program 4. A gyermekek helyzete, 

esélyegyenlőség, gyermekszegénység című fejezetében foglalt intézkedésekhez, 

célkitűzésekhez.  

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi 

rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző 

tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport 

intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és 

az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Tasson a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, 

a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai 

programban jelen van. . Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait 

és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-

egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan 

jelentkeznek. A gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

rendszer működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.   

A jelzőrendszer összetétele sokszínű, minden olyan intézmény, hatóság, részt vesz benne, akik 

szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel.  Együttműködnek, egymást 

kölcsönösen tájékoztatják.   
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2017/2018. évben a közoktatási intézményi feladatok mindegyike ellátott volt a település saját 

fenntartású intézményeiben: 1 telephelyen működő óvoda, általános iskola. A gyermekek 

egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 

intézményhálózaton keresztül. Az óvodában, általános Az Önkormányzat hozzájárul a 

gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek gondozásával kapcsolatos 

feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára 

gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző 

ágazatok együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális 

rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  iskolában zajló 

szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki.   

 

A projekt megvalósítás helyszíne nem Budapest és nem tartozik a megyei Integrált Területi 

Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe közé, 

amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosult támogatási kérelmet 

benyújtani. 

A fejlesztendő intézmény fenntartója helyi önkormányzat, így a köznevelési szerződés megléte 

nem releváns. 

Jelen projektben nem releváns a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen 

fejlesztés lehatárolása, mivel a projekt nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukcióhoz, melyek 

fenntartási időszaka még nem járt le. 

 

2) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás 

(pl.: Magyar Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez! Amennyiben igen, 

kérjük, határolja le a két projekt fejlesztésének tartalmát és fejtse ki. 

Jelen projektben nem releváns a korábbi vagy folyamatban lévő, hazai forrásból finanszírozott 

pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolása, mivel a projekt nem kapcsolódik korábbi 

pályázati konstrukcióhoz. 

A projekt nem kapcsolódik RRF keretében támogatott vagy RRF keretére benyújtani tervezett 

projekthez. 

3) A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik 

az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. 

dokumentum Kizáró okok listája alá.  

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben foglaltak szerint felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata az Áht. 1. § 4.) pontja szerint átlátható 

szervezet. 

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata nem áll a támogatási rendszerből való kizárás 

hatálya alatt. 

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata nincs olyan harmadik személy irányában 
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fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja. 

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt 

felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott - eljárás alatt. 

A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata megfelel a felhívásra vonatkozó állami 

támogatási szabályoknak. 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

1. A fejlesztés elsősorban Tass települést érinti. Az óvodába járó gyermekek 99%-a 

településünkön él, 1%-a vidéki a 2021.10.havi statisztika alapján. A vidékről bejáró gyermekek 

aránya alacsony, de a magasabb színvonalú feltételek biztosítása a településen élők és az ő 

fejlődésük szempontjából sem elhanyagolható tényező, tehát a tornaszoba felépítése 

mindenképp indokolt és ezáltal nem kizárólag Tass településre, hanem annak vonzáskörzetére 

is hatással bír. 

Tass község az Alföld nyugati határán, a Duna-Tisza között, Budapesttől délre kb. 60 km, a 

Dunától kb. 4 km távolságra helyezkedik el. Bács-Kiskun megye északi határánál, a Csepel-sziget 

déli csücskével szemben lévő község. Határai: keleten a Budapest-Kelebiai vasútvonal és 

Kunszentmiklós város, nyugaton a Duna folyam és a soroksári Duna-ág (tassi elnevezéssel Öreg-

, vagy Nagy-Duna és Kis-Duna), északon Dömsöd község, egyben Bács-Kiskun és Pest megye 

határa, délen Szalkszentmárton község. A település a Kunszentmiklósi járásban van. 

Tass utolsó becsült népessége 2969 fő (2019 évben), ami akkori Magyarország népességének 

0.03%-a (Bács-Kiskun megyének 0.59%-a). Népsűrűsége 40 fő/km2 (forrás: 

http://nepesseg.com/bacs-kiskun/tass). 

Tass Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg a képviselő-testület és szervezi 

szervezeti és működési rendjét.  

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tass Község Önkormányzata 

Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6098 Tass, Széchenyi út 48. 

Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Tass Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete. 

A fejlesztendő intézmény, a Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde, fenntartója a Tass 

Község Önkormányzata, az intézménynek/szolgáltatásnak helyt adó ingatlan tulajdonosa Tass 

Község Önkormányzata. Ezen tanulmány a projektgazda, a konzorciumi partner és az érintett 

intézmény munkatársainak bevonásával készült el.  
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1) A fejlesztéssel érintett terület műszaki állapota, feltárt problémának bemutatása 

A fejlesztendő ingatlan Tass Község Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van, az ingatlan per 

és igénymentes. 

Az óvoda és minibölcsőde ingatlanában található: 5 db csoportszoba, tálalókonyha, étkező, 

irodák, nevelői mosdó, gyermekmosdók és öltözők, folyosó előtér.  

Az épület tégla építésű, fa tetőszerkezettel és betoncserép tetőhéjazattal ellátott. 

Az óvoda épülete (6099 Tass Rákóczi utca 1.HRSZ 1150) az Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukció KEOP-4.10.0/N/14-

20214-0131 kiírás keretében épületenergetikai korszerűsítés valósult meg. A fejlesztés keretében 

az épületre napelemek felszerelésével  fotovoltaikus rendszer kialakítására került sor. 

Az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával annak ellenére, hogy a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és egészség- és munkavédelmi eszközeit 

részletező 2. melléklete alapján óvódánként 1 db tornaszoba kialakítása kötelező. 

Az infrastrukturális fejlesztés egészséges, motiváló környezetet teremtene az óvodás korú 

gyermekek számára, a térigény biztosítására, az egészséges nevelés feltételeinek 

megteremtésére. Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és a már alkalmazott, vagy 

alkalmazni kívánt modern nevelési módszerek összhangjának biztosítása, az egyénre szabott 

nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése.  

A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és 

mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük és gondolkodásuk fejlődését. Az óvoda feladata 

a megfelelő mozgásfeltételek megteremtése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a 

szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességét. A különböző mozgások 

elsajátításának folyamatát az óvodapedagógus a gyermekek mozgástapasztalatára, játékos 

kedvére építi, szem előtt tartva, hogy a testnevelés legértékesebb anyaga a mozgásos játék. 

Lehetőséget ad arra is, hogy ki-ki képességei szerint hajtsa végre a gyakorlatokat. A testnevelési 

feladatok teljesítésére felhasználja az óvodapedagógus még a mindennapos testnevelést is 

(nagymozgások, futás, fogójátékok, játékos gimnasztika). Ezeknek a mozgásoknak a 

gyakorlására a csoportszoba nem biztosít megfelelő helyszínt, hiszen a mérete sem megfelelő 

és a benne lévő berendezési tárgyak nagymértékben beszűkítik a teret. 20-22 gyermek egy 

hozzávetőlegesen 50 m2-es bútorokkal berendezett helyiségen nem tud szabadon és 

biztonságosan mozogni, pedig a prevenció és szükség esetén a korrekció – pl. gyógytorna - 

szempontjából is nagy szükségük lenne rá. Fentiek tükrében nagy szükségünk lenne egy 

megfelelő méretű tornaszobára. 

A fejlesztés eredményeként létre jövő óvodai kínálat az óvoda felvételi körzetében növeli a 

hozzáférhetőséget a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi 

infrastruktúrához és pedagógiai környezethez, az egészséges és korszerű nevelési feltételekhez. 

A szakmai fenntarthatóság intézményünkben hosszútávon biztosított, mivel a bölcsődei nevelés 

kezdődően az óvodai nevelést magas színvonalon és sokoldalúan képzett óvodapedagógusok 

végzik. A 3 éves kortól kötelező óvodai feltételrendszernek az intézmény a fejlesztést követően 

messzemenőkig megfelelne mind szakmai, mind infrastrukturális, mind pedig tárgyi feltételek 
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tekintetében. A beruházás megvalósulása után az intézmény biztosítani tudja majd a korszerű 

pedagógiai környezet tárgyi feltételét, háttérrendszerét. Ennek érdekében bordásfalak, 

mozgáskotta módszerhez kapcsolódó eszközök, alagutak kerülnek beszerzésre. 

Az épület nyílászáróinak egy része régi, nem szigetelt, azok cseréjét a pályázat keretében 

kívánjuk megvalósítani. 

 

2) A feladatellátási helyre vonatkozóan rendelkezésre álló kapacitások bemutatása 

A fejlesztendő intézmény neve: Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 

A fejlesztendő intézmény telephelyének megnevezése: Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda 

A fejlesztendő intézmény székhelye: 6099 Tass Rákóczi utca 1. 

A fejlesztendő intézmény telephelye: 6099 Tass Rákóczi utca 1. 

 

A székhelyen működő óvoda rendelkezésre álló kapacitásai: 

Személyi feltétek: 

Óvónő: 6 fő (ebből 1 fő intézményvezető és a 1 fő intézményvezető-helyettes)  

Óvodai dajka: 5 fő 

Pedagógiai asszisztens: 3 fő 

óvoda titkár: 1 fő 

Tárgyi feltételek az óvodában: 

Óvodában olyan tárgyi környezet került kialakításra, amely a lehető legoptimálisabban szolgálja 

a gyermekek fejlődését és nevelését. 

 Az óvoda 3997m2 telken helyezkedik el, mely teljesen sík, parkosított területen fekszik. Az 

ingatlan üzemelő elektromos, ivóvíz, szennyvíz és közép nyomású földgáz közmű csatlakozással 

rendelkezik. A keletkező kommunális es települési szilárd hulladékot rendszeresített 

hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, melyet közszolgáltatás kereteben szállítanak el. Az óvoda 

épület beépített alapterülete: 629,60m2., a zöldterület nagysága 3203m2. 2015 -ben, pályázati 

forrásból, a KEOP-4.10.0/N/14-20214-0131 kiírás keretében energetikai korszerűsítés valósult 

meg. A fejlesztés keretében fotovoltaikus rendszer kiépítése valósult meg, melynek segítségével 

az akkori fogyasztásnak közel megfelelő mennyiségű elektromos áram termelésére van 

lehetőség. A további tárgyi feltételek szempontjából az óvoda felszereltsége megfelelő a 

pedagógiai- és gyermekkönyvtár, játékok, testnevelési eszközök és egyéb felszerelési tárgyak 

tekintetében.  

A csoportszobák optimális színteret biztosítanak a nyugodt játékhoz, viszont méretükből 

adódóan, illetve a berendezési tárgyak miatt a mozgásfejlesztés színvonalas megvalósításához 

nem megfelelőek. 

Óvodába pillanatnyilag 94 gyermek jár. A létszám további növekedését várjuk, hiszen az októberi 

adatszolgáltatás óta a létszám már 5-el bővült. Az intézmény ellát SNI gyermekeket is, ezért a 

maximális férőhely kihasználtsága az átszámított létszámmal kerül feltűntetésre. A fejlesztendő 

feladatellátási hely kihasználtsága tehát pillanatnyilag 78%-os. Az óvodába járó gyermekek 19%-

a SNI (sajátos nevelési igényű), BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
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küzdő), vagy HH-s (hátrányos helyzetű). A fejlesztés meghatározó szempontja tehát a gyermekek 

szociális hátteréből fakadó problémák hathatós enyhítése, valamint az SNI, BTMN-es, HH-s 

gyerekek számára biztosítani a feltételeket az egyenlő esélyek megteremtéséhez. 

A projekt megvalósításával erősíteni lehet a nők munkaerő-piaci részvételének növelését azáltal, 

hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és 

pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon 

biztosítjuk. Ebben a közegben könnyebbé válik a többségi társadalom által elvárt normák 

megvalósítása a szociálisan elmaradást mutató szülők körében.   

A Tálalókonyha rendelkezésre álló kapacitásai: 

Tárgyi feltételek a Tálalókonyhában: 

A konyha az óvoda részére biztosítja a gyermekek étkezésének ellátását, azok napi 5x-i 

étkezését. A tálalókonyha berendezése mosogató, tálaló szekrények, valamint asztalok, melyek 

biztosítják a kiszolgálást. 

 

3) A fejlesztendő meglévő intézmény (az összes telephelyre intézmény/szolgáltatás 
fejlesztése esetén a jelenlegi eszközállomány, nevelési-gondozási feltételek, körülmények 
bemutatása 

Az óvodai intézményegység öt csoporttal működik, 6 óvodapedagógus, 3 pedagógiai asszisztens és 5 

dajka szolgálja az intézménybe járó jelenleg 99 gyermek érdekeit. A község egyetlen óvodájának 

épülete a település központjában található, jól megközelíthető helyen. 

Az intézmény feladata az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a 

gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével.  

Az alapító okirat szerint biztosítják a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának feladatait. Vállalják a kiemelt figyelmet igénylők: kiemelten tehetséges, sajátos nevelési 

igényű, hátrányos helyzetű, BTMN-s gyermekek színvonalas nevelését, oktatását, fejlesztését.  

A gyermekek nevelése 5 csoportszobában történik. Kettő csoportszoba 50, egy 51, egy 49 és egy 36 

m2-es. Fejlesztő szobával az intézmény nem rendelkezik. A csoportszobákban a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő tematikus játékeszközök rendelkezésre állnak, a bútorzat is megfelelő 

minőségben és mennyiségben szolgálja a gyermekek óvodai életét. Tornatermi és mozgásfejlesztő 

eszközök, alagutak a pályázat keretében kerülnek beszerzésre. Egyéb eszközök, játékok optimális 

mennyiségben állnak rendelkezésre.  

Az óvoda Pedagógiai Programjában – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – kiemelt szerepet kap 

a gyermekek mozgásfejlesztése, szükségleteik és mozgásigényük kielégítésével, 

mozgáskoordinációjuk differenciálásával, megalapozva ezzel az egészséges életmódot és életvitelt, 

ami össztársadalmi érdek. A mindennapos mozgás, testnevelés lebonyolításához naponta szükség van 

a csoportszobák átrendezésére. Ez a tény folyamatosan felborítja a gyermekek napirendjét és állandó 

balesetveszélyt rejt magában. A Pedagógiai Program tükrözi az óvoda mindennapi tevékenységét, 

amely összefügg az oda járó gyermekek szociokulturális környezetéből eredő hátrányainak 

csökkentésével. A program alkalmazása lehetővé teszi az óvodapedagógusok számára a potenciális 

iskolai zavarok korai felismerését, prevencióját és a korai tehetséggondozást is. A gyermekek 
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személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása az óvodai napirendbe ágyazottan 

történik. Ezt egészítik ki a nevelési időben szervezett fejlesztő foglalkozások, melyek egyenlő esélyeket 

biztosítva minden gyermek számára lehetővé teszik a feltárt fejlődési lemaradások kezelését és a 

kiemelkedően tehetséges területek fejlesztését.  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja kötelezően előírja azokat az irányelveket, melyeket a 

magyar óvodákban alkalmazni kell. A mozgás a gyermeki tevékenység alapvető megnyilvánulási 

formája, melyhez az intézményeknek megfelelő helyet és eszközt kell biztosítaniuk. A 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról előírja az óvoda épületének kötelező helyiségeit. Ez tartalmazza óvodánként az 1 

tornaszobát.  

A helyi adottságok miatt a kötelezően előírt tornaszoba kialakítása megoldható az épületen belül, annak 

kedvező adottágai miatt.  

Ezen beruházás eredményeként a településen magasabb színvonalú, szélesebb körű és hatékonyabb 

ellátás biztosítása válik lehetővé az óvodás korosztály számára, aminek révén tovább emelkedik a helyi 

köznevelés színvonala is. A tervezett beruházással nő a település lakosság megtartó ereje, hiszen egy 

település vonzerejét nagymértékben befolyásolják a nyújtott szolgáltatások, köztük a közintézmények 

állapota és a minőségi nevelés, oktatás. 

A támogatással megvalósuló fejlesztés azt a célt szolgálná, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt 

tartva csökkentse a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az 

egészséges intézményi környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítsa a 

minőségi neveléshez való hozzáférést a településünkön élő, és az ide bejáró gyermekek számára. 

 

2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

1) A tervezett fejlesztés indokoltságának bemutatása a felmerült igények (pl.: gazdasági, 
környezeti, lakossági igények), problémák kifejtésével. 

A projekt megvalósításával olyan óvodai feltételrendszer kialakítására törekszünk, ahol a nevelés és 

gondozás a gyermek sikeres élethosszig tartó tanulása, társadalmi beilleszkedése, 

személyiségfejlődése és későbbi foglalkoztathatósága szempontjából alapvető jelentőségű.  

A projekt célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó 

lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő óvodai szolgáltatás 

kialakítása. A projekt megvalósításával erősíteni kívánjuk a nők munkaerő-piaci részvételének 

növelését azáltal, hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi 

infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas 

színvonalon biztosítjuk.  

Lakóhelyünkön a mi óvodánk az egyetlen, így a szülők szabad óvodaválasztása nem realizálódhat. 

Szeretnénk ezért olyan feltételeket, lehetőségeket kínálni, amelyből a szülők többségének igénye 

kielégítést nyer. 

A projekt elsődleges célcsoportját egyrészt az intézmény óvodás gyermekei képezik, akik számára a 

korszerű nevelési környezet kialakítása a cél, másrészt az intézményben dolgozó óvodapedagógusok, 

és pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, hiszen az infrastrukturális fejlesztés pozitívan hat az óvodai 
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nevelő munka további fejlődésére, az inkluzív pedagógia alkalmazására. A másodlagos célcsoport a 

gyermekek hozzátartozói képezik, akik az intézménnyel közvetlen és közvetett kapcsolatban állnak, 

mert az intézmény fejlesztése biztosítja számukra gyermekük nevelési környezetének javulását, a 

korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását, így növelve az elégedettséget és bizalmat az 

intézménnyel szemben. Áttételesen a település hosszabb távú érdekét is szolgálja a tornaszoba 

építése, valamint az épület egyéb fejlesztései, hiszen azok a szülők, akik a közeli városban dolgoznak 

és oda járatják gyermeküket óvodába, a feltételeink optimálissá válása estén beírathatják a helyi 

óvodába gyermeküket, illetve vonzóbbá válhat intézményünk a környező településeken élők számára 

is. A település a beruházás által a lakosság számára vonzó közoktatási intézményt biztosíthat, amely 

növelheti a beíratott gyermekek számát, elősegítheti a maximális kihasználtság elérését. Hatása lehet 

a népességnövekedés elősegítésére, az elvándorlás megakadályozására, a fiatalok helyben tartására, 

a lakosság elöregedési folyamatának lassítására. 

A korszerű igényeknek megfelelő, tornaszobával rendelkező intézmény elősegíti a megújult 

módszertani programok teljesülését. 

A tornaszoba kialakítása megszüntetné az óvodában a közösségi tér hiányából adódó problémáinkat 

is, ami rendkívüli módon megnehezíti a pedagógusok munkáját. 

Az épületen végrehajtani kívánt energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak az épület hosszútávú, 

és gazdaságos használhatóságához. 

 

Tass állandó lakosságszáma: 2969 fő (2019 évben), ebből a 0-18 évesek száma összesen: ….. fő.  

A 2,5-6 éves korosztály lakosságszáma: 

 2019. évben  fő,  

2020. évben   fő, míg  

2021. évben 2021.12.15. napig  fő. 

 

 

1. számú táblázat - Állandó 

lakosság 

  Fő 

2017 2974 

2018 2962 

2019 2969 

2020 2998 

 

Ahhoz, hogy település lakosságszámát megtarthassuk, sőt lehetőleg növelhessük, szükséges, hogy 

helyben olyan nevelés-oktatási lehetőségeket biztosítsunk, amely megfelel a szülői és törvény által 

elvárt igényeknek. 
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2) A projekt új óvodai férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul az alábbi 

körülmények figyelembevételével. 

Nem releváns, a projekt nem új férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul. 

3) Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a 
bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény 
jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, 
társulásban vagy ellátási szerződés útján. 
 

Nem releváns, a projekt nem férőhelybővítésre, új férőhelyek létrehozására irányul. 

 

4)A fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtságának bemutatása 
A fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtságának alátámasztása érdekében a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjakor megvizsgáltuk az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA 

adatlapokat (OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), 

és OSA2FELH adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként). 

Az adatlap a04t18 táblázata szerint a felvett gyermekek száma 94 (mely annak dátuma óta 5 fővel 

bővült), az a04t18 tábla szerint a férőhelyek száma 120, ebből adódóan a számított arány 82,5%, mely 

meghaladja a kérelem benyújtásának feltételeként szabott 60%-os kihasználtságot férőhelybővítés 

nélküli pályázat esetére. Az adatok alátámasztásához a támogatási kérelemhez csatoljuk a hitelesített 

adatlapokat. 

 

2.1.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

A projekt megalapozottságát az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) 

c) pontja alapján a projekthez választott műszaki megoldásoknak, a kritériumoknak és eljárásoknak 

biztosítaniuk, hogy a kiválasztott műveleteknél optimális legyen a támogatás összege, a vállalt 

tevékenységek és a célkitűzések elérése közötti viszony. 

A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt a következő változatokat vizsgáltuk meg műszaki 

szakértői csoport bevonásával:  

-az intézménynek helyt adó meglévő épület átalakítása,  

-az intézménynek helyt adó meglévő épület bővítése, 

-egyéb meglévő önkormányzati épület átalakítása,  

-új épület építése. 

 

Más változatok elvetésének indoklása:  

Egy új építés költsége vagy meglévő önkormányzati épület átalakításának költsége, valamint a jelenlegi 

épület bűvítése meghaladja a tervezett átalakítás, fejlesztés költségét, illetve mivel helyben megoldható 

a tornaszoba kialakítása logikátlan lenne azt egy új épületben megvalósítani. 

 

Egyéb meglévő önkormányzati épület átalakítása sem ésszerű megoldás, mert a településen a meglévő 

óvoda frekventált és jól megközelíthető helyen van, áthelyezése nem optimális. 

A szolgáltatási színvonalra vonatkozó változatok és a „Beszerzendő eszközök listája” összeállítása 
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során figyelembe vettük a kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzéket a Nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) 

EMMI rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak mentén. 

 

Az általunk kiválasztott megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változat nagyságrendi 

beruházási költsége:127 000 000 Ft, továbbá a várható üzemeltetési és pótlási költségek: 2.290 eFt 

Ft/évre becsülhetőek. 

A projekt tervezése során megállapítható, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a felhívásban 

rögzített célok elérését, túlzó, felesleges kapacitásokat nem eredményeznek. 

Minden kidolgozott és elemzett változat alapvetően hozzájárulna az előírt célokhoz, illetve meg lehet 

fogalmazni hozzájuk várható társadalmi hasznot és hatásokat, melyek a következők: 

- a családok életminőségének, a szülők munkába való visszatérésének segítése, 

- a társadalmi különbségek csökkentése, 

- mindenki számára egyenlő esélyek teremtése,  

-a szükséges kompetenciák fejlesztésének elősegítése, amelyek a gyermekek későbbi iskolai 

teljesítményét, szocializációját, személyiségfejlődését megalapozzák, 

- a hátránycsökkentő és tehetséggondozó folyamatok elősegítése, 

- az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva hozzájárul a hozzáférhetőség területi különbségeinek 

csökkentéséhez, 

- az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése,  

- a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés biztosítása. 

A tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, felesleges kapacitásokat nem 

eredményeznek. 

Összefoglalás, azaz a legkisebb költségű változat, költséghatékony változat, legnagyobb társadalmi 

hatást elérő megoldás kiválasztása:  

A jelenlegi óvodaépület átalakítása, bizonyult a legoptimális műszaki kialakítási változatnak. A 

méretezésre és a kapacitásra vonatkozó változatok kidolgozásához alapot adtak a felhívás és az abban 

megadott jogszabályi és MSZ hivatkozások, melyek összhangban vannak a helyi igényekkel is.  

A felsorolt szempontokon túlmenően a tervezés során az energiahatékonyság előírásai be lettek építve 

a műszaki tervekbe. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az 

energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 

klímaváltozásra hatása nincs. 

 

A projekt tervezett indikátorai: 

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása: 120 db  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói: 94 fő/év 

 

A projekt számszerűsíthető szakmai mutatószámai: 

Óvodai ellátás esetében:  
 



 

 

15 

 

Az óvodai intézmény fejlesztéssel érintett 

telephelyeinek száma  

1 db  

A projekt keretében kialakítandó új óvodai 

telephelyek száma  

0 db  

A fejlesztéssel érintett intézményben 

működő óvodai férőhelyek száma  

 120 db  

A fejlesztéssel érintett intézményben 

óvodai ellátásban részesülő gyermekek  

94 fő  

A fejlesztéssel érintett intézményben az 

óvodai ellátásban részesülő sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma  

5 fő  

A fejlesztéssel érintett intézményben az 

óvodai ellátásban részesülő hátrányos 

helyzetű gyermekek száma  

10 fő  

A fejlesztéssel érintett intézményben 

újonnan létrehozásra kerülő óvodai 

csoportszobák száma  

0 db  

Újonnan kialakított óvodai férőhelyek 

száma  

0 db  

A fejlesztéssel érintett intézményben 

újonnan kialakításra kerülő vagy fejlesztett 

tornaszobák száma  

1 db  

Fejlesztéssel érintett tanmedencék száma  0 db  

 
Általános eredmény:  
 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: 

az üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése  

NEM RELEVÁNS  

Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák száma  NEM RELEVÁNS 

Fejlesztéssel érintett 

tálaló/melegítőkonyhák száma  

NEM RELEVÁNS 

 

2.2. A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak. 

1) A támogatást igénylő szervezetek bemutatása: 
A támogatást igénylő Tass Község Önkormányzata, feladata a projekttel kapcsolatosan felmerülő és 

bevonandó szakértők, szolgáltatók és kivitelezők beszerzése, a lebonyolítók kiválasztása. A közvetlen 

kapcsolattartás a munkálatokat végző személyekkel és a munkafolyamatok koordinálása. 

Kapcsolattartás és adminisztratív feladatok elvégzése a bevonandó szakértők irányába.  

A projektgazda címe: 6098 Tass, Széchenyi út 48.  
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Elérhetőségek: onkormanyzat@tass.hu, tel.: 06-76/536-204 

Hivatalos képviselő: Németh Gábor, polgármester 

A projektgazda jogi formája: önkormányzat. 

Ezen tanulmány a projektgazda és az érintett intézmény munkatársainak bevonásával készült el. 

2) A konzorcium bemutatása: 
A konzorciumban bevont partner a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) A részletes adatokat a pályázati adatlap tartalmazza.  

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése 

érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

A Vezető feladata meghatalmazás alapján a támogatási szerződés, és annak esetleges módosításai, a 

projekt előrehaladási jelentések, a kifizetési kérelmek benyújtása és aláírása és minden egyéb, a 

Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet részére tett nyilatkozatok megtétele. 

A Projekt megvalósítása érdekében a Tag az alábbi feladatok megvalósítását vállalja saját teljesítés 

formájában: 

- Projektelőkészítés: Háttértanulmányok, előzetes elemzése, kimutatások készítése, megalapozó 

dokumentum és pénzügyi fenntarthatósági jelentés összeállítása, összhang biztosítása a műszaki, 

szakmai és pénzügyi követelményekkel. 

 

- Projektmenedzsment működtetése a projekt tartama alatt.  

Támogatási szerződés tervezet, mellékletek és egyéb dokumentumok kitöltése, szükség 

szerinti elkészítése (pl.: egyes tevékenységek feltételes támogatás esetén) 

Támogatási szerződés tervezet hiánypótlása 

A projekt lebonyolításához szükséges belső szabályzatok meglétének ellenőrzésében, 

áttekintésében, aktualizálásában való közreműködés 

Beszerzési és kiválasztási dokumentumok ellenőrzése, vállalkozói szerződések 

véleményezése a projektmegfelelőség szempontjából 

Előleg igénylés benyújtása 

Kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása/összeállításában, benyújtásában való 

közreműködés 

Szakmai beszámolók elkészítése, benyújtása/elkészítésében és benyújtásában való 

közreműködés 

Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel 

Projektdosszié összeállításának, folyamatos rendszerezésének nyomonkövetése 

Támogatási szerződés módosítások, kifizetési kérelmek, változásbejelentések 

készítése/készítésében való közreműködés 

A projekt előrehaladásának nyomon követése, a tervszerű megvalósulás biztosítása, 

eltérés esetén javaslat kidolgozása a beavatkozásra 

 

3) A fejlesztéssel érintett óvodai intézmény fenntartójának és az intézménynek helyet adó 
épület tulajdonosának bemutatása: 

mailto:onkormanyzat@tass.hu
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A kialakítandó intézmény/szolgáltatás fenntartója Tass Község Önkormányzata, az 

intézménynek/szolgáltatásnak helyt adó ingatlan tulajdonosa Tass Község Önkormányzata. 

2.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

1) A projekt keretében tervezett összes tevékenység (önállóan támogatható, a kötelezően 

megvalósítandó és a választható tevékenységek) bemutatása az alábbi táblázatos formában. 

Projekt keretében 
érintett bölcsődei/ 
óvodai intézmény, 

szolgáltatás 
megnevezése és címe 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid 
bemutatása 

A Felhívás 2.1 
pontja szerinti 
támogatható 

tevékenységhez 
való pontos 
besorolása 

(Felhívás adott 
pontjának pontos 
hivatkozásával) 

 Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

Óvodai tornaterem 
kialakítása 

A helyi óvoda jelenleg nem 
rendelkezik tornaszobával, 
így a gyerekek testi 
nevelésének tárgyi 
feltételei teljes egészében 
nem adottak. A fejlesztés 
egy legalább 100 m2 
területű óvodai tornaterem 
megépítésére irányul. 

2.1.1. A) c 2) 

Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

Épülerenergetikai 
fejlesztések 

 2.1.1. A) c 1) 

Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

Óvodai tornaterem, 
az épület 
akadálymentesítése 

A felhívásban foglalt 
projektarányos 
akadálymentesítés 
megvalósítása. 

2.1.2.1.1) 

Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

Infokommunikációs 
akadálymentesítés  

A felhívásban foglalt 
projektarányos 
akadálymentesítés 
megvalósítása. 

2.1.2.1.2) 

Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

 

Nyilvánosság 
biztosítása  

Nyilvánosság biztosítása 
az 

ÁÚF 21-27” c. dokumentum 
10. fejezete és a Felhívás 
6.2. 1) pontja alapján.  

2.1.2.1.5) 

Márk Ilona Hétszínvirág 
Óvoda Óvoda  6099 
Tass Rákóczi utca 1. 

Eszközbeszerzés 
A tornaszobába eszközök 
beszerzése 

2.1.1 A)e 

2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-
szakmai elvárásoknak. 

A tervezett fejlesztés illeszkedése a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai 

elvárásokhoz: 

A kérelemben megjelölt összes tevékenység a felhívás 2.1. pontjában szereplő támogatható 

tevékenységek közé tartozik. A kérelem nem tartalmaz nem elszámolható tevékenységet. 

A kérelemben több önállóan támogatható tevékenység megvalósítása került betervezésre a 
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meghatározott feladatellátási helyen.  

Az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott óvoda épülete (6099 Tass Rákóczi utca 1.) 

a KEOP-4.10.0/N/14-20214-0131 „Napelemes rendszer telepítése Tass településen” konstrukció 

keretében felújításon esett át.  Ennek keretében 2015-ben az épület vonatkozásában a HMV igények 

részbeni kielégítésére fotovoltaikus rendszer kialakítására került sor. 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az 

egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés 

feladata: 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, 

a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, 

a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása; 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása; 

 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a 

gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük 

megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket 

harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és 

egészség- és munkavédelmi eszközeit részletező 2. melléklete alapján óvódánként 1 db tornaszoba 

kialakítása kötelező. 

A tassi óvoda jelenleg nem rendelkezi tornaszobával, így annak kialakítása jogszabály által előírt 

kötelező tárgyi feltétel biztosítását eredményezi. Tekintettel arra, hogy az óvodaépület a meglévő épület 

átalakításával lehetővé teszi a tornaszoba belső kialakítását, a pályázó önkormányzat ennek 

kivitelezését tűzte ki célul. 

 

A tervezett tornaszoba helyiség a „H” alakú épület északnyugat felé eső – egymástól 4 méter távolságra 

levő - két szára közé épül, a két épületszárnyat jelenleg összekötő nyaktag és a tornaszoba között egy 
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kis belső udvar meghagyásával. Ezzel az elrendezéssel biztosítható a tornaszoba helyiség délkeleti 

oldalan is a természetes megvilágítás, valamint az egyik oldalon meglevő öltöző helyiség természetes 

szellőzése es megvilágítása, valamint a másik szárnyban a tornaszoba és konyha helyiség kapcsolatát 

biztosító folyosó természetes szellőzése és megvilágítása. A tornaszoba helyiség megközelítése két 

oldalról biztosított. Egyik oldalon, az öltöző felől az óvodások mehetnek a tornaszobába, a másik 

bejáraton az alkalmazottak. A bővítéssel kialakuló belső udvar felől a tető felületekről összegyűlt 

csapadékvizet az újonnan építendő tornaszoba alatt kiépítendő csapadékvíz csatornán keresztül a 

Rákóczi utcai csapadékvíz gyűjtő árokba lehet kivezetni. A bővítés feletti tetőszerkezet állószékei a 

meglevő falszerkezeten futó talpszelemenekre kerülnek. A meglevő ablakokat, melyek a tornaszoba  

kialakítással beltérbe kerülnek, mindkét oldalról áttetsző polikarbonát, burkolattal lehet ellátni, és a két 

burkolat között 4000-4500 K fényű LED világitást elhelyezni, mely a természetes napfény érzetét kelti. 

Az óvoda épület hasznos alapterülete az átalakítást követően 551,78m2, az új helységek listáját a 

támogatási kérelem mellékleteként csatolt műszaki leírás tartalmazza. 

Energetikai fejlesztések leírása 

 

A tervezett fejlesztendő intézménnyel egy épületben nincs más nem támogatható funkció, így az építési 

és kapcsolódó projekt-előkészítési és szolgáltatási költségeket arányosítása nem releváns. 

A kérelemben az épületenergetikai korszerűsítésre irányuló projektek lehatárolása nem releváns. 

A tervezett fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális (nevelési, gondozási célú) helyiségek 

számának vagy területének csökkentését. 

A pályázat férőhelybővítést nem eredményező fejlesztés, a Megalapozó Dokumentumban bemutatjuk 

a férőhelyek kihasználtságát (beíratott gyermekek számát) a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján. A számadatok alapján látható, 

a férőhely kihasználtság eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 82,50%-

át. Az adatok alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai 

feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai 

feladatellátási helyenként) benyújtásra kerül a kérelem mellékleteiként. 

A projektben több kötelezően megvalósítandó tevékenység megvalósítását tervezzük, úgymint 

energiahatékonysági szempontok érvényesítése, akadálymentesítés, infokommunikációs 

akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása. 

Energiahatékonysági szempontok: 

A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás keretében az előírt 

energiahatékonysági szempontok kerülnek érvényesítésre. A beruházás során fejlesztés valósul meg, 

amely esetében a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fejlesztés időpontjában hatályos szabályozása 

alkalmazandók. 

 az épület külső határoló szerkezetei megfelelő külső hőszigetelést kapnak, 

 fokozottan hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre, 

 korszerű fűtési és HMV (használati meleg víz) rendszer kerül kiépítésre. 

Tekintettel arra, hogy az óvoda épületen napelemes rendszer elhelyezésre került,  
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Akadálymentesítés: 

A felhívásban foglalt projektarányos akadálymentesítés megvalósítása. 

A tervezés és megvalósítás során az OTÉK akadálymentesítés szempontjából releváns előírásainak 

betartása a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. 

dokumentum figyelembevételével. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény bejárata előtt, a Földváry Gábor utcában táblával jelölt parkolóhely 

áll a mozgáskorlátozottak részére, annak kialakítása nem releváns a projekt keretében. Az ingatlan 

kapubejáratától betonjárda vezet az épület bejáratáig, amelynek megközelítése lépcsőn, illetve rámpán 

lehetséges. A beton burkolatú rámpa nem elégíti ki a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet akadály mentes 

megközelítésre vonatkozó előírásait. A módosított alaprajzon kialakítottuk az OTEK előírásainak 

megfelelő rámpát.  

Projekt keretében az épület a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése megvalósul. 

A fizikai, építészeti akadálymentesítés keretében az alábbiak biztosítása: 

o az épület bejáratának akadálymentesítése (elérési útvonal biztosításával),  

o egy akadálymentes mosdó kialakítása (elérési útvonal biztosításával)  

 

Infokommunikációs akadálymentesítés: 

o festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók érdekében, a megfelelő színkontrasztok 

kialakítása (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása) 

o a helyiségek kapcsolóinak a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba való kiépítése 

 

Azbesztmentesítés:  

Nem releváns. 

 

Nyilvánosság biztosítása: 

A nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es 

fejlesztési ciklusban” (KTK Plusz útmutató) és az „Arculati Kézikönyv Plusz” című dokumentumok 

alapján kerül biztosításra. Ennek keretében az alábbiak biztosítása: 

o A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal 

megjelenítése. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése  

o Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), 

(opcionális: pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 

képzés zárása, stb.). 

o A beruházás helyszínén „A3” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. 

o Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége 

számolható el). 

o Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 

elszámolható). 

o TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
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A projekt keretében járműbeszerzést nem tervezünk. 

 

Parkolók tervezése: Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása a 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet alapján történt. Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: bölcsőde, mini 

bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója 

és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után. Tehát egy csoportszoba 

esetén 31,2m2/20 2db parkoló megvalósítása szükséges. 

A projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások alkalmazása 

tervezett az alábbi műszaki tartalommal: 

 -korszerű, kondenzációs gázkazán beszerzése 

 -homlokzati hőszigetelés 

 -a szükséges nyílászárók cseréje 

 

A projekt nem tartalmaz főző, vagy tálalókonyha fejlesztésére irányuló tevékenységet.  

 

A projektben a következő indikátorok valósulnak meg: 

1. Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása indikátor esetén 

a vállalt érték: 120db. 

2. Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói indikátor esetén a vállalt 

érték: 94fő/év 

 

A fejlesztés nem eredményezi új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését. 

A tornaszoba kialakítás építési dokumentációja és építési engedélyezési tervdokumentációja megfelel 

a hatályos OTÉK előírásainak. Az épület kialakítása során a gyermekek életkori sajátosságának, 

biztonságának figyelembe vételén túl a gazdaságossági szempontok, valamint a fenntarthatóság is 

figyelembe lett véve. 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú 
(legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága. 

Mint az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékek megőrzésére törekszünk, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 

legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: 

nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Figyelembevételre 

kerül a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó 
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potenciálja, és biztosításra kerül, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti 

katasztrófákkal szemben. A projektnek nincs előre látható klíma kockázata és vizekbe történő 

beavatkozással járó tevékenység nem történik. A beruházás nem külterületen és nem zöldmezős 

fejlesztésként valósul meg. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, 

és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 

klímaváltozásra hatása nincs. A tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe vette és érvényesíti az 

egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 

igényeit, és bemutatja ennek módját. A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 

lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész felújítása során 

tervezésre került a projektarányos akadálymentesítés. Infokommunikációs akadálymentesítés 

megvalósul. A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi 

programmal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31.§ (6) bekezdésének megfelelően. A projektjavaslat a felhívás célkitűzéseivel összhangban 

álló tevékenységeket tartalmaz és helyi szükségleteken alapulnak. Kizárólag olyan eszközök 

beszerzésére kerül sor, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt 

célcsoport (2,5-6 éves) igényeinek megfelelnek. 

A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a 

hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés 

infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – 

hozzáférést. A tervezett projekt 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján nem 

társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen, valamint nem 

jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. 

Tass Község Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő napközi otthonos óvoda 

üzemeltetését önállóan működő költségvetési szervezet látja el. Az óvoda üzemeltetéséhez szükséges 

forrást az állami normatív támogatás biztosítja. 

 

Pénzügyi fenntarthatóság ismertetése: 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során összegezzük a tanulmány egyes megállapításait. A 

pályázó normatívából és támogatásból finanszírozza működését. A szükséges források rendelkezésre 

állnak, melyekkel jelenleg tudja költségeit fedezni. Mivel ezek a bevételek szorosan kapcsolódnak a 

létszámhoz, ezért megvizsgáljuk a demográfiai adatokat, továbbá a költségek alakulását. Mindezen 

tényezők figyelembevételével a financiális mutatók hosszú távú üzemeltetést biztosítanak. A költségek, 

és a demográfiai mutatók alakulását a nevesített pontoknál részletezzük. 

A pénzügyi fenntarthatósághoz kötődően végezzük el a beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi elemzést. 

A beruházás nem jövedelemtermelő, mivel nem jár közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal, nem 

tartalmaz értékesítést, bérbeadást, vagy más ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatás nyújtást.  

A fenntarthatóságot 5 évre vizsgáljuk. A költségeket, és a bevételeket folyó áron számítjuk. A pályázó 

nem rendelkezik a projekt kapcsán ÁFA visszaigényléssel, ezért a tervezést, és a beruházási 

költségeket bruttó módon határozzuk meg. 

A működési költségek becslésekor figyelembe vettük az üzemeltetési költségeket, 
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karbantartási/fenntartási költségeket és a pótlási/felújítási költségeket is. Elkülönítettük a bérköltséget, 

és a dologi kiadásokat, amik magukban foglalják a közüzemi díjakat is. A közüzemi díjak és a munkabér 

az állandó költségek között szerepel, mivel nem termelő egységről beszélünk, ezek mértéke nem függ 

mennyiségtől. Pótlási költségekkel nem számolunk. 

Bevételt a projekt kapcsán nem számolunk. A projekt nem jövedelemtermelő és közcélú, bevétel 

önkormányzati támogatásból, és állami normatívából származik. 

Mivel a projekt közcélú, nem jövedelemtermelő nem számolunk teljesítmény-mutatókat.  

Közcélú, nem jövedelemtermelő projektek esetén a támogatási intenzitás a meghatározott maximális 

támogatás. 

A működési költségek bemutatása során látjuk, hogy az üzemeltetés költségei a beruházás 

következtében nem növekednek. Ennek oka az energiahatékonyabb működés, és a karbantartási 

költségek csökkenése. Így arra a következtetésre jutunk, hogy a normatíva és támogatás fedezetével 

biztosított működés továbbra is fenntartható, mivel a költségek nem emelkednek hosszú távon sem. 

Mivel az elemzés során csak öt évet veszünk számszakilag is figyelembe, ki kell emelnünk, hogy a 

fenntartás öt éven túl is biztosított.  

 

Szakmai fenntarthatóság bemutatása: 

 A jelen projekt keretei között megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összhangban állnak a 

pedagógiai módszertan tartalmi igényeivel. A folyamatos szakmai továbbképzés, illetve a támogatókkal 

való folyamatos együttműködés biztosítja az elért szakmai eredmények fenntartását és 

továbbfejlesztését. Az intézmény keretei között az elért eredmények és az energiahatékonyságot 

szolgáló fejlesztések okán felszabaduló pénzügyi források segítségével továbbfejleszthetők a már 

eddigiekben is sikerrel működtetett program, a HH gyermekek integrált fejlesztése. A szakmai 

fenntarthatósághoz járul hozzá elsődlegesen a lemorzsolódás veszélyével fenyegetett gyermekek 

számára a preventív jellegű integrált fejlesztés és a gyermekvédelmi szolgálattal történő szorosabb 

együttműködés. A stabil nevelőtestületi létszám segíti a projekt eredményeinek hosszú távú szakmai 

fenntarthatóságát.  

 

Szervezeti fenntarthatóság bemutatása: 

Az óvoda képzett kisgyermeknevelőket alkalmaz, akik munkáját gyógypedagógus segíti. Az intézmény 

működési keretein belül kapcsolatban áll még pedagógusokkal, tanárokkal, művelődésszervezőkkel.  

A jelen projekt keretei között megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összhangban állnak a 

pedagógiai módszertan tartalmi igényeivel. 

A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás biztosítását 

vállalja a pályázó szervezet, így 100%os támogatási arány alkalmazható. 

A várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségek becslése és a pénzügyi fedezet tervezett 
biztosításának bemutatása: 

Pénzügyi fenntarthatóság táblázat 
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Tevékenységek 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 

Óvoda fenntartási költségei 
eFt 

2290 2405 2525 2651 2784 

Pénzügyi fedezet eFt 

(önkormányzat 
költségvetése) 

2290 2405 2525 2651 2784 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

A projekt tervezése és megvalósítása során a projektre vonatkozó európai uniós és hazai 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését 

célzó” elővigyázatosság elvét betartjuk, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti 

és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 

esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetjük.  

A projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 

2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni fogjuk, illetve a fogyatékos személyeket 

megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó 

szabványok alkalmazásával – biztosítjuk.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

kedvezményezett esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, ezáltal csökkentjük a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

Mivel a projektben infrastrukturális beruházást tervezünk legalább ötéves várható élettartamra, emiatt a 

tervezés során figyelembe vettük, hogy a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése 

mennyire számottevő, továbbá felmértük a projekt éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

potenciálját, és biztosítjuk, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti 

katasztrófákkal szemben! 

Települési önkormányzatunk rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének 

megfelelően, melyet mellékelünk a támogatási kérelemhez. 

A fejlesztés nem sérti jelentősen az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti 

célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és 

tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a 

szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és 

helyreállítása) sem. 

Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása:  
A vizsgálat során számba vettük a projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási 

kihívásokat. Ezt követően meghatároztuk a tervezett fejlesztések éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálatának folyamatát. Végül elvégeztük a projekt klímakockázati elemzését táblázatos 

formába foglalva. 
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.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása   

Bács-Kiskun megye döntően elszenvedője a klímaváltozásnak, annak előidézésében elhanyagolható 

szerepet játszik. Ennek ellenére vállalja felelősségét, és saját eszközeivel igyekszik mérsékelni 

üvegházhatású gáz kibocsátását. A SECAP a fenti megfontolások mentén azonos súllyal kezeli az 

éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló célokat, intézkedéseket. Ezt 

a szemléletet tükrözi a SECAP szerkezete is, hiszen a dokumentum két jól elkülöníthető, ám azonos 

rangú részt, Fenntartható Energia Akciótervet és Fenntartható Klíma Akciótervet tartalmaz.”  

megye évi átlaghőmérséklete 1901 és 2015 között kb. 1,5 °C-al nőtt. „az éghajlatváltozás nem kizárólag 

az évi átlaghőmérséklet növekedésében nyilvánul meg, hanem a szélsőséges időjárási események 

gyakoriságának fokozódásában is, amelyek közül az egyik legközismertebb és leginkább érezhető a 

nyári hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése.  

”A szélsőséges csapadékesemények, vagyis az özönvízszerű esőzések az azokat rendszerint kísérő 

viharokkal együtt napjainkban is veszélyforrásnak tekinthető a megye területén. Bács-Kiskun megye az 

ország legszárazabb, az aszálynak leginkább kitett térségei közé tartozik, másrészt időszakonként 

egyes területeken belvízzel is fenyegetett. „Az évi csapadékeloszlás szélsőségesebbé válásának egyik 

járulékos következményeként gyakoribbá válhat a belvizek előfordulása is, hiszen a lehullott csapadék 

miatt megemelkedhet a talajvízszint, amely a mélyebb területeken összegyűlik és belvízként jelenik 

meg.” 

„Az épületállomány sebezhetőségét alapvetően az egyes épületek műszaki állapota határozza meg, 

amelyet azok kora mellett az alkalmazott építési technológia, illetve a karbantartottság foka befolyásol.” 

Fentiek jelentősen kihathatnak a középületek tartós állapotára, nem megfelelő műszaki megoldások 

esetén a tetőszerkezetek könnyen megrongálódhatnak, az épületek megsüllyedhetnek, 

elsalétromosodhatnak. A műszaki tartalom összeállítása során fontos szempontnak tartjuk az 

időtállóságot, valamint az éghajlati változásoknak ellenálló megoldásokat.  

A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épület üzemeltetésére visszavezethető 

energiafelhasználás változik, mivel korszerű fűtési rendszer és homlokzati szigetelés kerül 

megvalósításra egy 42,5 m2-rel nagyobb területen. 

A fejlesztés esetén nem releváns a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben megadott 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülése. 

 

A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények 
üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás kb. 5%-os emelkedést mutat, tekintettel a 
terület növekedésére.  

• a felhasznált energia forrása nem változik (megújuló energia felhasználása továbbra is 
rendelkezésre áll); 

1) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján a 

legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházások esetében előírt, ugyanezen 

jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az alábbiakban módon 

tervezzük lebonyolítani. 

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezése és elkészítésének szakmai háttere:  



 

 

26 

 

A projektelőkészítési szakaszban a kiválasztott tervező feladatkörébe tartozik az elemzés elkészítése 

és dokumentálása. A tervező további külső szakértők bevonásával is megvalósíthatja a vizsgálatot. 

A műszaki szakértők által realizált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső 

műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése 

során figyelembe fogjuk venni a projekt megvalósítás és a fenntartás során.  

A projektmegvalósítás (beszerzési és építés) szakaszában meghatározásra kerülnek a konkrét 

éghajlatvédelmi intézkedések.  

A fenntartási (üzemeltetési) szakaszban a kockázatcsökkentés eredményessége érdekében szükséges 

a folyamatos monitoring és az alkalmazkodási intézkedések rendszeres felülvizsgálata. Ezért az 

alkalmazkodási cselekvési tervnek rugalmasnak és nyitott végűnek kell lennie, különösen a hosszú 

élettartamú projektek esetében. A rendszeres monitoring lehetőséget ad a 

tulajdonosnak/üzemeltetőnek, hogy a már meglévő tapasztalatokat beépítse a projektbe. 

 

Klímakockázati elemzés a projektelőkészítés szakaszában: 

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a 

projekt tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából 

releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?  

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 

hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása? Az éghajlatváltozás vezethet-e 

csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések 

meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által 

előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 

esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó 

infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek 

jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), 

illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) 

úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 

éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 

biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás 

következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 

befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy 

szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek 

vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e 

időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 
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8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 

hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, 

illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 

éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

4. Költségvetés vizsgálata 

3.3. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

1) Az elszámolni kívánt költségek indokoltságának bemutatása a támogatási kérelem 

költségvetésével összhangban. 

A tervezett tevékenységek költségösszegeinek meghatározását indikatív ajánlatok bekérése előzte 

meg. Az építési tevékenység elszámolható költsége tervezői költségbecslés alapján került beállításra. 

melyet csatolunk a kérelemhez. A „Beszerzendő eszközök” listája ugyancsak indikatív ajánlatok alapján 

lett beárazva, melyet ugyancsak csatolunk a kérelemhez. 

A Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve százalékban meghatározott átalány alapján számoljuk el az 

alábbi költségtípusokat: 

1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki 

dokumentáció költségei c. költségtípust, 

2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi 

költségtípusai: 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus 

- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus 

3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa. 

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) mértéke a 

vetítési alap 7%-a. A költségvetésben ez az összeg került megadásra. 

A felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása táblázatos 

formában. 

Költségtípus  Mértéke a projektben az összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%)  

Ingatlan vásárlás 2,00 %  

Terület előkészítés (régészeti feltárás, 

lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

2,00 %  

Műszaki dokumentáció költségei (Felhívás 7.3. 1) 

b)) 

5,00%  

 

A kérelemben nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 
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tevékenységek nem szerepelnek. 

A projekt egyes tevékenységei közül a projektelőkészítés, valamint a projektmenedzsment valósul meg 

saját teljesítés keretében: 

- Projektelőkészítés: Háttértanulmányok, előzetes elemzése, kimutatások készítése, megalapozó 

dokumentum és pénzügyi fenntarthatósági jelentés összeállítása, összhang biztosítása a műszaki, 

szakmai és pénzügyi követelményekkel. 

- Projektmenedzsment működtetése: a projekt tartama alatt. (Részletes bemutatás az 12.oldalon 

található.) 

 

Költséghatékonyság indoklása a projektben:  

Egy nonprofit szervezet látja el a fenti feladatokat, mely nem profit-orientált, tehát olyan költség nem 

szerepel benne, ami nem járul hozzá a projekt tevékenység ellátásához.  

A %-os korlátok betartásra kerülnek, a megvalósítás során jelentkező bérköltségek 

költséghatékonyságot összehasonlító elemzések támasztják alá. 

 

Költségtervező beillesztése! 

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségek bemutatása: 

Fejlesztési cél 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Óvodafejlesztés 

 

127 000 000 Ft 0 Ft 
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

1. Hozzájárulás a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési programhoz  

1.1. A megyei területfejlesztési program céljaihoz való illeszkedés.  

A Projekt Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési programjának operatív programrészének 5. 

prioritásához kapcsolódik, tehát P5 Ember, család, közösség. A prioritás céljai között szerepel a 

bölcsődei, óvodai nevelés, mint közszolgáltatás fejlesztése. A kisgyermeknevelési infrastruktúra 

fejlesztése hozzájárul a „Intelligensebb Európa” szakpolitikai céljaihoz, valamint a „Szociálisabb Európa” 

célkitűzései által vállalt jóléti jogok érvényesüléséhez, továbbá „A polgárokhoz közelebb álló Európa” 

eszméin belül a „városi, vidéki és part menti térségek” különbségeinek csökkentéséhez. 

A projekt az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció területi céljaihoz az alábbiak szerint 

illeszkedik: csökkenti a területi különbségeket, a vidéki térség népességmegtartó képességéken 

fejlesztésére törekszik.  

 

2. Komplex fenntarthatósággal rendelkezik 

2.1. A beruházás során a komplex fenntarthatóság elve érvényesül.  
 

o A fejlesztés illeszkedik a megvalósítási helyszínre vonatkozó Településképi Arculati 

Kézikönyvhöz. 

o A fejlesztés nem jár a megvalósítási helyszín(ek)en összességében a zöldterület méretének 

csökkenésével  

o Igazolhatóan nincs „kioltó” hatása, közúton 15 kilométeres körzeten belül nincs azonos, 

kihasználatlan kapacitású szolgáltatás 

o Szürkevíz és esővíz hasznosítást alkalmaznak.???? 

o A projekt nyersanyag biztosításával vagy felhasználóként hozzájárul a hulladékhasznosításhoz, 

a hulladékképződés csökkentéséhez vagy a hulladékból történő energiatermeléshez. 

 

3. Integrált (komplex) projekt 

3.1. A fejlesztés több önállóan támogatható tevékenységre terjed ki.  
- meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése 
- eszközbeszerzés 

 
3.2. A fejlesztés választható, önállóan nem támogatható tevékenységet is tartalmaz.  

- megújuló energiaforrások bővítése 
 

4. Több településre kiterjed 

 4.1. A fejlesztés több településre kiterjed.  
 
A Fejlesztés több településre kiterjed, mert a tassi kisgyermekek mellett, alkalmas lenne akár 
a szomszédos 11km-re fekvő Dömsöd 2,5-6 éves gyermekeinek befogadására is. 
 

5. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez  
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5.1. Tass Község a Kunszentmiklósi jáásban fekszik.A projekt a kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében komplex programmal 
fejlesztendő járásban valósul meg.  

 
5.2. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében Társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális szempontból jelentős munkanélküliséggel sújtott településen 

valósul meg. 

 

5.3. A projekt a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése 

érdekében szükséges fejlesztési programba javasolt település, a 1057/2021. (II. 19.) Korm. 

Határozattal érintett. 

 

5.4. Hátrányos helyzetű település  

Igen, 3 pont alapján hátrányos helyzetű település 

 

5.5. Települési adóerő képesség szempontjából alacsony adóerő képességű.  

Tass község alacsony adóerő képességű település.  

Forrás: https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/Teruletfejlesztes/kezdooldal/Bacskiskun-

2030_operativ_program_20210115.pdf 

 

https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/Teruletfejlesztes/kezdooldal/Bacskiskun-2030_operativ_program_20210115.pdf
https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/Teruletfejlesztes/kezdooldal/Bacskiskun-2030_operativ_program_20210115.pdf
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6. Önértékelés 

 

Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése:Különleges eszközökkel fejlesztendő terület 

 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

 1.1. 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban 
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Megalapozó Dokumentum 1.1. fejezete szerint 

 1.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 
c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Megalapozó Dokumentum 1.2 fejezete szerint 

2.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

2.1.  
A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

Megalapozó Dokumentum 2.1.2. fejezete szerint 

2.2.  
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. 
pontjában foglalt elvárásoknak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

A pályázó a Felhívás 1.1. pontjában foglaltak alapján a 
támogatást igénylők körébe tartoznak 

2.3.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában 
felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Megalapozó Dokumentum 2.3. fejezete szerint 

2.4.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 
2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

Megalapozó Dokumentum 2.4. fejezet szerint 

2.5.  
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 
bölcsőde) és szolgáltatás (családi bölcsőde) 

Megfelelt 
Nem releváns 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó 
fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és 
kivitelezésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonásra 
kerül. 

Nem felelt meg 

Nem releváns 

2.6.  

Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új 
intézményegység vagy új feladatellátási hely 
létrehozása esetén az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozatával 
rendelkezik a projekt. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Nem releváns 

Nem releváns 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok   

3.1.  

Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai 
ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú 
(legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, 
szakmai, és szervezeti fenntarthatósága. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg  

Megalapozó Dokumentum 3.fejezete szerint 

3.2.  
A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg  

Megalapozó Dokumentum 3.fejezete szerint 

4.  Költségvetés vizsgálata   

 4.1. 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az 
európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

Megalapozó Dokumentum 4.fejezete szerint 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: Különleges eszközökkel fejlesztendő terület 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelé
s 

pontszáma 

1.1 

 

 

A megyei területfejlesztési 
program céljaihoz való 
illeszkedés. 

0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem kerül 
bemutatásra a támogatási kérelemben, vagy nem 
illeszkedik a megyei prioritásokhoz.  

5 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei 
területfejlesztési program egy prioritásához és az a 
támogatási kérelemben bemutatásra került.  

10 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei 
területfejlesztési program kettő prioritásához és az a 
támogatási kérelemben bemutatásra került.  

15 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei 
területfejlesztési program három prioritásához és az a 
támogatási kérelemben bemutatásra került.  

20 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei 
területfejlesztési program négy prioritásához és az a 
támogatási kérelemben bemutatásra került. . 

A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési program egy 
prioritásához:  

A Projekt Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
programjának operatív programrészének 5. prioritásához 
kapcsolódik, tehát P5 Ember, család, közösség 

 

 

 

 

 

 

 

5 pont 

2.1 
A beruházás során a 
komplex fenntarthatóság 
elve érvényesül. 

0 pont: amennyiben a projekt nem rendelkezik komplex 
fenntarthatósággal, vagy a támogatási kérelemben nem 
került bemutatásra. 

5 pont: amennyiben a projekt rendelkezik legalább egy 
komplex fenntarthatósági szemponttal, az alábbiak közül, 
mely a támogatási kérelemben bemutatásra került. 

További 5-5 pont, de maximum 25 pont: további komplex 
fenntarthatóságra ható szempont az alábbiak teljesítése 
esetén: 

• A fejlesztés illeszkedik a megvalósítási helyszínre 
vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvhöz. 

• A fejlesztés megújuló energiakapacitás bővüléssel jár. 

• Igazolhatóan nincs „kioltó” hatása, közúton 15 
kilométeres körzeten belül nincs azonos, kihasználatlan 
kapacitású szolgáltatás, melyet a támogatást igénylő vagy 
saját nemleges nyilatkozatával, vagy az érintett teljes 
kapacitással üzemeltetett szolgáltatás nyújtójának 
nyilatkozatával támaszt alá. 

• A fejlesztés nem jár a megvalósítási helyszín(ek)en 
összességében a zöldterület méretének csökkenésével. 

• Szürkevíz és esővíz hasznosítást alkalmaznak. 

• A projekt nyersanyag biztosításával vagy felhasználóként 
hozzájárul a hulladékhasznosításhoz, a hulladékképződés 
csökkentéséhez vagy a hulladékból történő 
energiatermeléshez. 

 

 

 

 

25 pont 

3.1 
A fejlesztés több önállóan 
támogatható tevékenységre 
terjed ki. 

0 pont: amennyiben a támogatási kérelem csak egy 
önállóan támogatható tevékenységre terjed ki. 

5 pont: amennyiben a támogatási kérelem több önállóan 
támogatható tevékenységre terjed ki. 

A támogatási kérelem több önállóan támogatható 
tevékenységre terjed ki. 

 

 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelé
s 

pontszáma 

3.2 

A fejlesztés választható, 
önállóan nem támogatható 
tevékenységet is tartalmaz.  

 

0 pont: amennyiben a támogatási kérelem nem tartalmaz 
felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet.  

5 pont: amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz egy 
felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet.  

10 pont: amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz kettő 
felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet.  

15 pont: amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz 
legalább három felhívás szerinti választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységet. 

 

 

 

 

 

pont 

4.1 
A fejlesztés több településre 
kiterjed. 

0 pont: amennyiben a fejlesztés hatása csak egy 
településre terjed ki.  

5 pont: amennyiben a fejlesztés hatása több településre 
terjed ki. 

A fejlesztés hatása több településre terjed ki. 

 

5 pont 

5.1. 

A projekt a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 
290/2014 (XI.26) 
Kormányrendelet értelmében 
kedvezményezett, 
fejlesztendő vagy komplex 
programmal fejlesztendő 
járásban valósul meg. 

0 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne a jogszabállyal 
nem érintett. 

3 pont: amennyiben a fejlesztés kedvezményezett járás 
területén valósul meg. 

6 pont: amennyiben a fejlesztés fejlesztendő járás 
területén valósul meg. 

9 pont: amennyiben a fejlesztés komplex programmal 
fejlesztendő járás területén valósul meg. 

A fejlesztés komplex programmal fejlesztendő járás 
területén valósul meg. 

 

 

 

 

9 pont 

5.2 

A projekt a kedvezményezett 
települések besorolásáról és 
a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV.23.) 
Kormányrendelet értelmében 
Társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett vagy 
jelentős munkanélküliséggel 
sújtott településen valósul 
meg. 

0 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne a jogszabállyal 
nem érintett. 

3 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett település. 

3 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne jelentős 
munkanélküliséggel sújtott település. 

6 pont: Amennyiben mindkét fenti szempontnak megfelel a 
fejlesztés 

A fejlesztés helyszíne jelentős munkanélküliséggel sújtott 
településen valósul meg. 

 

 

 

3 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelé
s 

pontszáma 

5.3 

. A projekt a Magyarország 
egyes területei közötti 
gazdasági egyenlőtlenség 
csökkentése érdekében 
szükséges fejlesztési 
program, továbbá a 
„Felzárkózó települések” 
hosszú távú programjának 
kiterjesztéséről szóló 
1057/2021. (II. 19.) Korm. 
Határozattal érintett 
településen valósul meg. 

0 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne a jogszabállyal 
nem érintett. 

3 pont: amennyiben a fejlesztés helyszíne a jogszabállyal 
érintett. 

A fejlesztés helyszíne a jogszabállyal érintett. 

 

 

 

3 pont 

5.4 
 Hátrányos helyzetű 
település 

0 pont: nem hátrányos helyzetű település  

5 pont: egy szempont alapján hátrányos helyzetű település  

10 pont: kettő szempont alapján hátrányos helyzetű 
település  

15 pont: három szempont alapján hátrányos helyzetű 
település 

Három szempont alapján hátrányos helyzetű település. 

 

 

15 pont 

5.5.  
Települési adóerő képesség 
szempontjából alacsony 
adóerő képességű.  

0 pont: nem alacsony adóerő képességű település  

5 pont: alacsony adóerő képességű település A település alacsony adóerő képességű település 
5 pont 
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7. Megalapozó dokumentum mellékletei 

- Beszerzendő eszközök listája  

- A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön dokumentum 

- OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása eredetivel 

megegyező hitelesített példányként 

- Nyilatkozat a TSM 2.1. pontjának való megfelelésről 

 


