
1.mérföldkő: 2018.08.31. 

A projektmenedzsment 2017. november 1-jén megkezdte tevékenységét a projekt sikeres 

lebonyolítása érdekében. A Közbeszerzési Értesítőben 2018. február 23-án megjelent az építési 

kivitelezésre vonatkozó felhívás, három másik iskolával együtt, részajánlattételei lehetőségeket 

biztosítva. A megadott határidőig a Beledi Általános Iskola tekintetében 3 árajánlat érkezett be. A 

tárgyalási szakaszt követően végső árajánlatot két gazdasági szereplő adott, melyek közül a kedvezőbb 

árajánlatot adó került kiválasztásra.   

Az ajánlattévők 2018.05.17 napjáig megtették végső árajánlataikat, a bíráló bizottság ezeket elbírálta, 

és 2018.05.25-én a KFF tanúsítvány kiállítása miatt az EMIR felületen csatolásra került valamennyi 

dokumentum, a KFF pedig 2018. június 7-én kiállította a közbeszerzési záró tanúsítványt. A vállalkozási 

szerződés 2018.06.18-án megkötésre került, 2018. június 22-én megtörtént a munkaterület átadása, 

és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. A bontási-kivitelezési munkákat a kivitelező 

megkezdte.  Az építési kivitelezés közbeszerzése mellett párhuzamosan a műszaki ellenőr személyét 

illetően is lefolytattuk a beszerzést, melynek eredményeképpen 2018. április 3-én megbízási szerződés 

megkötésére is sor került.  

A kötelező nyilvánosság keretében a "C" típusú tábla beszerzésre, és kihelyezésre is került a beruházás 

helyszínén. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a 

projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a beruházás során 

esetlegesen keletkező környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során megszűnteti. A 

fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki: nem 

közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Mivel a projekt 

infrastrukturális fejlesztést valósít meg, ezért ezt már tervezéskor figyelembe vettük és érvényesítjük 

az egyetemes tervezés elveit. 

2.mérföldkő: 2018.10.15. 

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos, C tábla hirdeti a beruházás nagyságát és a finanszírozás 

forrását, Tankerület honlapján a beruházás leírása szintén megtalálható. A programokról folyamatosan 

fotókat készítünk, Térképtérre az elkészült képek a későbbiekben feltöltésre kerülnek. 

Projektmenedzsmentünk tevékenysége a projekt megvalósítási időszakában folyamatos, 

projektmenedzser és pénzügyi vezető munkaszerződés keretében, míg az asszisztensek célfeladat 

juttatás keretében látják el feladatukat.  

A vállalkozási szerződés 2018. 06. 18-án megkötésre került, 2018. június 22-én pedig megtörtént a 

munkaterület átadása, és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. Projektünk az ütemterv 

szerint halad, 2018. október 15-én megkezdődött és 2018. október 30-án lezárult, a teljesítésigazolás 

kiállításra került a kivitelező felé.   

A vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a kivitelező a vállalt határidőig elvégezte. 

3.mérföldkő:2018.10.30. 

Projektünk 3. mérföldkövéig a projekt beruházási munkálatai befejeződtek. Projektmenedzsmentünk 

tevékenysége folyamatos.  

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által 

érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a beruházás során esetlegesen 

keletkező környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A fejlesztéshez 



kapcsolódó kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk 

szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos, C tábla kihelyezésre került a megvalósítás helyszínén, 

Tankerület honlapján feltüntetésre került projektünk. A programokról folyamatosan fotókat készítünk, 

Térképtérre az elkészült képek a későbbiekben feltöltésre kerülnek. 

4.záró mérföldkő:2018.10.31. 

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a 

támogatási kérelemben vállalt tevékenység maradéktalanul megvalósult.  

A projekt kommunikációs tevékenységei szerződés szerint megvalósultak: A Soproni Tankerületi 

Központ oldalán folyamatosan frissítésre került a tájékoztató a projektről. A projekt megvalósítás 

kezdetén C típusú tábla került kihelyezésre, mely a projekt megvalósítás időszak alatt folyamatosan 

kint volt és a fenntartási időszakban is kihelyezve marad, jelezve a megvalósult fejlesztést. A 

megvalósítás időszaka alatt folyamatosan fotóztunk, amelyből fotódokumentációt készítettünk, 

elektronikus módon csatoljuk, Kedvezményezettnél pedig nyomtatott módon is rendelkezésre áll. 

Sajtóközleményt adtunk ki a projekt zárásáról és a sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük. TÉRKÉPTÉRRE 

történő feltöltést a rendszer hibájából adódóan még nem tettük meg, azonban amint lehetővé válik, 

feltöltjük kommunikációs kötelezettségünknek eleget téve. 

Horizontális elveknek való megfelelésről nyilatkozat csatolásra került.  

Tervezett műszaki-szakmai eredményünk: A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást 

segítő, valamint közösségi kül-és beltéri helyiségeinek száma 24 db. Ezen célérték teljesült, ennek 

alátámasztásául csatoljuk a műszaki átadás-átvételt igazoló dokumentumot.  

Tervezett indikátoraink:  

1. Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma, célérték: 1 db 

2. Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények 

kapacitása, célérték: 415 fő 

Indikátoraink a projekt fizikai befejezésére teljesültek, hiszen a fejlesztés által érintett köznevelési 

intézmények száma:1 db, míg a Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és 

oktatási intézmények kapacitása az alapító okirat, mint alátámasztó dokumentum alapján 415fő. Az 

alapító okirat csatolásra kerül.  

 


