
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 
 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Szólád Község Önkormányzata  

Kedvezményezett címe:   8625 Szólád, Kossuth u. 32. 

MFP azonosító:    1003791592 

Támogatási konstrukció:  MFP-FHF/2020 

("Faluházak felújítása”) 

Projekt címe:  Szóládi többcélú intézményként funkcionáló Faluház 

tetőfelújítása 
Támogatói okirat azonosító:   3194625200 

A szerződött támogatás összege: 10 463 303 Ft 

Támogatás mértéke:    100% 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2020.11.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2020.12.14. 

Projekt megvalósítás tervezett  

fizikai befejezése:   2021.11.30. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2021.05.07. 

 

 

A fejlesztés leírása:  

 

A projekt keretében a szóládi faluház tetőfelújítása valósult meg. A 8 éve történt faluház 

felújításába a tetőcsere anno nem fért bele. A többfunkciós épület palafedéssel ellátott 

tetőszerkezete leromlott állapotú volt, több helyen beázott, nem volt javítható. A tevékenység 

nem volt engedélyköteles. 
 

A projekt indokoltsága, tartalmának bemutatása: 

 

A szóládi faluház ad helyet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által koordinált 

testületi üléseknek, közmeghallgatásnak, így a hivatali feladatok ellátásának helyszíne is 

egyben. A megvalósított projekt egy felújítási elemet tartalmazott, mely a faluház tetőfelújítását 

jelenti az alábbiak szerint:  

 

- bontási munkálatok, törmelék elszállítás, pala megsemmisítés: 469 m2, 

- tetőléc, ellenléc, lécváz készítése: 469 m2, 

- cserépfedés készítése: 469 m2,  

- párkánydeszkázat készítése: 88 fm, 

- oromszegélyek, cseppentő lemezek, vápa szegélyek elhelyezése: 109 fm, 

- kőzetgyapot szigetelés fa födémben (15 cm vastag): 286 m2. 

 

A projekt megvalósítását az általalános költségekben elszámolt projektadminisztráció és 

műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig. 

 

A projektadminisztráció keretében a projektelőkészítési és menedzsmenti feladatok ellátása 

valósult meg (pl. pályázati dokumentáció összeállítása, hiánypótlások teljesítése, adminisztratív 

feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése, benyújtása). 

 



A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései 

jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak. 

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt. 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló 

tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került. 

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott 

jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (projektadminisztráció, műszaki 

ellenőrzés)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek. 

 

Szólád, 2022. június  

        Rózsás Elemér s. k. 

              polgármester  

  


