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Pillanatkép a projekteseményekről 

Tájékoztató a szerződéskötés folyamatáról 

2012. november 5-én a támogatási szerződés megkötéséhez 

szükséges minden dokumentumot megküldtünk a Közreműködő 

szervezetnek (ESZA). 2013. 01. 09-én azt a tájékoztatást 

kaptuk az ESZA-tól, hogy napokon belül küldik a támogatási 

szerződés tervezetet, melyet, ha megfelelőnek találunk, (adatok 

egyeznek) akkor minden oldalon ellátott szignóval, az aláírt 

támogatási szerződés benyújtásával indítjuk a szerződéskötést. 

Tájékoztató az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások lebonyolításáról 

A KNTKT Társulási Tanácsa döntése alapján kiválasztásra került 

a közbeszerzési eljárásokat lefolytató cég, amely már meg is 

kezdte az építési beruházások végrehajtásához szükséges 

műszaki ellenőr kiválasztására irányuló meghívásos eljárás 

lebonyolítását. Továbbá, az előzetes egyeztetések alapján, 

előkészítette az építési beruházások kivitelezőinek kiválasztására 

irányuló meghívásos eljárást. Várhatóan január végéig sor kerül 

a kivitelezőkkel történő szerződéskötésre, így (kedvező időjárás 

esetén) februárban elkészülhetnek a belső átalakítással járó 

építések, illetve folyamatosan minden építési beruházás.  

Projekt ütemtervek  

A projekt szakmai vezetője elkészítette a projekt szakmai 

ütemtervét. Ez alapján a pénzügyi vezető feladata január végéig 

elkészíteni a pénzügyi ütemtervet. 

Megvalósítók kiválasztása, szerződéskötések 

Előkészítettük a projektben foglalkoztatott megvalósítók 

nyilvános pályázati felhívását, melyet a kistérség honlapján, 

Kadarkút, Nagybajom városok honlapján közzé teszünk, és 

emailben megküldünk minden kistérségi polgármesternek. 

Február 18-ig az érintett polgármesterek bevonásával 

kiválasztjuk a megvalósítókat, február 28-ig velük szerződést 

kötünk. Figyelembe véve a támogató által elfogadott 

költségvetésben tervezetteket, a foglalkoztatás elsődlegesen a 

2012. évi I. törvény alapján történik. 

Projekt feladatok 

2013. januártól-márciusig 

1. Támogatási szerződés aláírása. 

2. Építési beruházásokhoz 

kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása. 

3. Az építési beruházások nyertes 

ajánlattevőivel szerződéskötés. 

4. Építési beruházások 

megkezdése. 

5. Pályázat benyújtásakor 

kiválasztott megvalósítókkal 

foglalkoztatási szerződések 

megkötése. 

6. Projekt szakmai és pénzügyi 

ütemtervének elkészítése. 

7. További megvalósítók 

kiválasztása, velük 

foglalkoztatási szerződés 

megkötése. 

8. Kistérségi Gyerekesély Iroda 

létrehozása. 

9. Kistérségi Gyerekesély 

Bizottság létrehozása. 

10. Kistérségi Gyerekesély 

Stratégia kidolgozásának 

megkezdése. 

11. Kistérségi szakmai műhelyek 

kialakítása. 

12. Kapcsolatfelvétel a prevenciós 

tevékenység megvalósításához 

szakemberekkel. 

13. Nyilvánosság biztosításoz 

szükséges, az adott időszakhoz 

kötődő feladatok elvégzése. 


