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Nagycenk, Élhető települések TOP_Plussz -1.2.1-21 pályázat 

 

      
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021. december hónapban megnyílt az a pályázói felület, ahol a TOP_Plussz pályázat 

beadható. A képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen döntött az Élhető település 

kategórián belül  a Nagycenki Tornacsarnok felújítása, bővítése pályázat benyújtásáról.  

 

A kiviteli tervek, amelyek alapján készült áprilisban egy tervezői költségbecslés még 340 

millió Ft-ról szóltak. Ebben a pályázatban nem összevonható a TAO pályázat általi fejlesztés    

( ott a Nagycenki Sportegyesület a pályázó, jóváhagyott támogatási összeg 35 millió Ft ) ,itt  

szigorúan LE KELL HATÁROLNI azt a részt, ami TAO pályázatból, kiegészítve önrésszel 

lesz megvalósítva, és ami a TOP_Plussz pályázatban lesz beadva.  

 

A tervezőt megkértük a műszaki rész különbontására, ami nagy munka volt, hiszen a 

lehatárolást helyszínrajzon is jelölni kell, és  ezt a pályázatban is külön meg kell jeleníteni, 

műszaki és pénzügyi téren egyaránt.    

 

Szakági tervezők bevonására viszont az idő rövidsége miatt nem került sor, mivel ilyen 

gyorsan a napi munkájuk mellett nem tudták a tervezési számítást vállalni, így az 

építésztervező bontja meg a költségvetést és a műszaki részt is.  

 

A TOP-Plussz pályázat teljes költségvetése valószínű, hogy csak január hónapra fog 

kialakulni, mivel még nincs végleges tervezői költségbecslés csak a  beszerzett indikatív 

ajánlat  ( kivitelezői ) áll rendelkezésünkre.  

 

Az indikatív ajánlat 401 millió Ft     ( TAO + TOP Plussz összesen ). 

 

A beadásnál mindenképpen törekedni kell arra, hogy minimális önrészt 5-10 millió Ft-ot 

kelljen csak  beletenni a TOP-Plussz pályázatba, míg a TAO pályázatnál a 35 millió Ft 

támogatáson túl 60-65 millió Ft önkormányzati önrészt kell beletenni. 

 

 A TOP_Plusz pályázatot 2022. január 14-éig kell beadni, amelynek előkészítését már 

megkezdtük, jelenleg zajlik a megvalósíthatósági tanulmány készítésére az ajánlattételi 

felhívás elkészítése.  

 

Külön előzetes pályáztatás szükséges a közbeszerző, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, 

nyilvánosság biztosítására.  

 

Az előzetes pontozást elvégezve a Tornacsarnoknál, mivel nincs hátrányos helyzetű 

lakónépesség Nagycenken, nem vagyunk 5000 lakos felett, illetve külön funkcióbővítés nem 

történik, így konzorciumi partner nélkül az elnyerhető 30 pontból csak 12 pontunk lenne. 

Konzorciumi partner bevonásával viszont a Nagycenki Sportegyesület, mint partner 

bevonható, az + 10 pontot jelent, így kb. 22 ponttal már előnyös a pontozása a pályázatnak. A 

Sportegyesület, mint a legnagyobb igénybevevő, + egyéb fejlesztést végrehajtó konkrét , 
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tényleges munkát fog kapni a projektben, ha nyer a pályázat, ami az előkészítő és a végrehajtó 

munkában egyaránt megjelenik majd.  

 

A másik pályázat esetében, ami az Óvoda bővítése lenne, még továbbdolgozás szükséges, 

mind műszaki tartalom csökkentéssel, mind költségvetési összeg csökkentéssel. 

 

A tervező felkérésre elvégezte a pályázathoz a tervezői költségbecslést és  az alaprajz 

készítését     ( 1. számú melléklet )    , ami olyan magas összeg lett, több mint 100 millió Ft-tal 

haladja meg a maximálisan pályázható összeget. Ez az összeg még csak építés, ebben nincs 

eszközbeszerzés, + az egyéb kötelező pályázati tételek (műszaki ellenőr, 

projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság). 

 

Itt mindenképpen azt javasolom a képviselő-testületnek, hogy mivel az Óvodánk jelenleg 

igaz, hogy maximális kihasználtsághoz közeli számadatokkal, de nagyon szép műszaki, 

építészeti körülmények között működik, hogy továbbgondolva, a második pályázati 

szakaszban ( tavasz ) vagy későbbi időszakban legyen beadva, mivel nem valószínű, hogy 2 

ekkora nagy pályázat támogatható lesz, és itt még az önerő összeg is nagyban kérdéses. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a TOP_Plusz pályázat beadását a Nagycenki 

Tornacsarnok felújítása, bővítése tárgykörben véglegesen határozza el, a projekt tényleges 

költségvetését a beadást követően a következő ülésen ismertetni kell, ami maximum 5 % 

önerő biztosításával adható be.  

 

 

 

…../ 2021. (….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenki Tornacsarnok felújítása, bővítése pályázat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a  

TOP_Plusz -1.2.1-21 pályázat keretén belül az Élhető települések tárgykörben a 

pályázat beadását a Nagycenki Tornacsarnok felújítása és bővítése ingatlan esetében.  

 

A képviselő-testület a  projekt  költségvetését a maximálisan pályázható 325 millió Ft 

támogatási igénnyel és maximum 5 % önrésszel hagyja jóvá.  

 

A képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert a pályázat beadására 

  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2022. január 14. 
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 …../ 2021. (….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde átalakítása, bővítése pályázat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a 

Gyermeknevelést Támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz -3.3.1-21 

tárgykörben a 2021. január 14-ei határidővel NEM NYÚJTJA BE a pályázatot a 

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde átalakítása és bővítése ingatlan 

esetében.  

 

A képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert, hogy műszaki tartalom 

módosíttatásával, a tervezői anyag továbbdolgoztatásával későbbi pályázati szakaszban 

a pályázati anyagot készíttesse elő.  

 

  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

 

Nagycenk, 2021. december 14. 

 

 

           Csorba János  

 

polgármester 


