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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Alulírott, Gottfried Miklós, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség hivatalos képviselője, 

a 1985346169 számú projektem első (záró) mérföldkövének teljesítéséhez az alábbi 

beszámolót csatolom. 

A pályázat benyújtásának dátuma: 2019.04.30. A támogatói döntés és a Támogatói Okirat 

dátuma: 2019.09.30. 

A projekt tényleges kezdési és befejezési dátumai: 2020.07.03 (a kivitelezésre vonatkozó 

szerződés aláírásának dátuma). A projekt befejezésének dátuma: a 2021.12.01 (műszaki 

átadás-átvétel). 

1.mérföldkő tervezett dátuma: 

1.mérföldkő ténydátuma: 

2020.12.31 

2021.12.01 

A záró mérföldkő tartalma: Menedzsment szervezet felállítása megtörténik és folyamatos a 

tevékenysége a projekt során. Kiválasztásra kerül a kivitelező. Elkészül a műszaki tartalom 

100%-os készültségi szintre. A felújítási munkálatok befejeződnek, az épület műszaki átadása 

megtörténik. Projekt fizikai befejezése és pénzügyi és szakmai zárása. Kötelező nyilvánossági, 

marketing elemek teljesítése. 

Elszámolni tervezett támogatási összeg: 5 682 446 Ft. 

Elszámolt tényleges támogatási összeg: 5 682 446 Ft. 

A projekt beszerzések előkészítése keretében megvizsgáltuk a hatályos közbeszerzési 

törvényt, és arra tekintettel, hogy egyéb projekt megvalósítása nincs folyamatban, 

egybeszámítási kötelezettség nem áll fenn. Továbbá a teljes támogatási összeg 5 682 446 Ft 



nem éri el a 300 OOO OOO Ft-os értékhatárt, így a projekt egyik eleme sem tartozik a 

közbeszerzési törvény hatálya alá {2015. évi CXLIII. törvény 5.§ (3) bekezdés). 

A kivitelező: Bükki-Építő Kft. (cím: 3257 Bükkszenterzsébet, József Attila út, 1/A). A kivitelezési 

szerződés 2020.07.03 napon került megkötésre. Minden, a projekt keretében elszámolható 

tevékenységre vonatkozóan szerződést kötöttünk, és megvalósultak is ezek a tevékenységek. 

A kivitelezői előleg számla, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállításra és kifizetésre került. 

1 db szakmai terv, az 1 db marketing tevékenységre vonatkozó, ill. 1 db kötelező nyilvánosság 

számla kiegyenlítésre került. Az igényelt támogatási összeg eléri a teljes támogatás 100 %-át. 

A vonatkozó pályázati felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban vállalt feladatokat részben 

már teljesítettük, ill. 2022 júliusában befejezzük, amiről részletes nyilatkozat készült, amely 

jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. 

Kelt: Tarnalelesz, 2022. június 30. 

Hivatalos képviselő aláírása 


