
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 
 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Szólád Község Önkormányzata  

Kedvezményezett címe:   8625 Szólád, Kossuth u. 32. 

MFP azonosító:    1003791592 

Támogatási konstrukció:  MFP-OJKJF/2021 

("Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 

2021”) 

Projekt címe:  „Közterületi játszótér fejlesztés Szólád községben” 
Támogatói okirat azonosító:   3293339482 

A szerződött támogatás összege: 4 999 965 Ft 

Támogatás mértéke:    100% 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2021.07.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2021.09.29. 

Projekt megvalósítás tervezett  

fizikai befejezése:   2022.03.31. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2022.07.01. 

 

 

A fejlesztés leírása:  

 

A projekt keretében a szóládi faluközpontban (Kossuth Lajos utca, 259/2 hrsz) közterületi 

játszótér fejlesztése valósult meg térkő burkolat és kerítés kialakításával, focikapu, labdafogó 

háló és játszótéri eszközök telepítésével az alábbiak szerint: 

 

- térkő burkolat kialakítása 31 fm szegéllyel kétoldalt, 

- alumínium focikapu hálóval (2 m x 3 m), telepítéssel,  

- labdafogó háló 4 m x 8 m, labdafogóháló tartóoszlopok elhelyezése, 6mX3m felületen 

két kapu mögött, labdafogó háló telepítése,  

- kerítés 51 m, 103 cm magas, 3D pálcás 4 mm-es pálcavastagság, 1 db 1 m-es 

személybejáróval, 

- homokozó 3x3m (homokozóba homok 3 m2),  

- rugós játék (ló) telepítése, 

- Dani Mászóvár telepítése láncos híddal műanyag tetővel 1m pódiummagassággal,  

- TÜV vizsgálat, üzembe helyezés. 

 

A játszótér az óvoda épülete mellett helyezkedik el, mely kapcsolódó projektként az elmúlt 

évben került fejlesztésre. 

 

A projekt megvalósítását az általalános költségekben elszámolt projektadminisztráció és 

műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig. 

 

A projektadminisztráció keretében a projekthez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása 

valósult meg (pl. pályázati dokumentáció összeállítása, adminisztratív feladatok ellátása, 

pályázat elszámolásának elkészítése). 

 

 

 



 

 

A projekt indokoltsága: 

 

A fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását, elöregedést csak fejlesztésekkel tudja a 

település önkormányzata mérsékelni, megállítani. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, 

így ezen pályázat is lehetőséget biztosított a célok elérésérére.  

 

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 projektben szereplő tevékenység nem volt engedélyköteles, 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)), a 

pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek. 

 

Szólád, 2022. július 

        Rózsás Elemér s. k. 

              polgármester  

  


