SZAKMAI BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL
Alulírott Farkas István Attila polgármester és Fényi Imréné az Esztári Közös Önkormányzati
Hivatal Kismarjai Kirendeltség aljegyzője (képviselő neve) nyilatkozom, hogy az általam
képviselt Kismarja Községi Önkormányzat (Támogatást igénylő szervezet neve), székhely:
4126 Kismarja, Bocskai utca 20. (Támogatást igénylő szervezet címe), adószám: 15728836-209 (Támogatást igénylő szervezet adószáma), nyilvántartási szám: 728834 (Támogatást
igénylő szervezet nyilvántartási száma) a megvalósított fejlesztésről az alábbi szakmai
beszámolót közlöm:
A helyi Felhívás címe: Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-23-7-17
Projektazonosító: 1915339913

Kedvezményezett: Kismarja Községi Önkormányzat (székhely: 4126 Kismarja, Bocskai
utca 20.)
Az eszközök beszerzése lehetővé teszi egy közösségi tér kialakítását, ahol mindenki szabadon
használhat internetet, számítógépet, tabletet. A projektor, és televízió beszerzések lehetővé
teszik előadások, figyelemfelhívó rendezvények megtartását, tájékoztató filmek vetítését,
lejátszását. A beszerzésre kerülő telefonok lehetővé teszik a célcsoporttal való
kapcsolattartást.
Az eszközökön túl a feladatellátás segítése érdekében beszerzésre kerül 1 db Új RENAULT
TRAFIC Combi Pack Comfort 2,9t L2H1 2.0 Energy dCi 145 S&S kisbusz. Az
eszközbeszerzés összehangolásra került a korábbi szakmai munka tapasztalataival, illetve a
meglévő helyi igényekkel. Ez lehetővé teszi a helyi közösségek, illetve az aktív részvételen
alapuló közösségi munka megerősödését.
A projekt keretében beszerzésre került:
1 db Új RENAULT TRAFIC Combi Pack Comfort 2,9t L2H1 2.0 Energy dCi 145 S&S kisbusz
3 db TP-Link AC1750 vezeték nélküli, kétsávos gigabites router
3 db xbox one x 1 TB konzol 5 játékos csomag
3 db Epson EB-U05 asztali hordozható többcélú projektor
3 db LG 49" 49UM7050PLF 4K UHD Smart LED TV
1 db LG 65" 65UM751C0ZA UHD Smart LED TV
4 db Notebook: DELL Inspiron 3593
1 db Apple 10.5" iPad Air 3 64GB Wi-Fi
3 db Samsung Galaxy S10, 128 GB okostelefon
A projekt együttműködésben valósult meg. Az együttműködés célja projekt keretében
létrejövő beruházás és az együttműködő szervezetek tevékenységeinek népszerűsítése,
egymás programjainak kiajánlása a tagok, partnerszervezetek felé. Együttműködő
partnereink:
-

Gyermekeinkért Alapítvány (Székhelye: 4126. Kismarja, Bocskai u. 20.)
Kismarja Közösségéért Egyesület (4126. Kismarja, Bocskai u. 16-18..)
Kismarjai Sport Egyesület (4126. Kismarja, Bocskai u. 20)

Marketingtevékenység: A honlapon valósul meg (http://kismarja.hu)
Horizontális vállalások teljesítése: Az önkormányzat tevékenysége végzése során az
elektronikus ügyintézésre törekszik, csökkentve ezzel a papírhasználatot. Az adminisztráció
során újrahasznosított papírt is használunk. Energiatakarékos eszközök kerülnek használatra.
A szolgáltatásunkkal figyelünk a felhasználandó anyagok környezeti megítélésére és a

keletkezett hulladékok visszaszorítására. Az önkormányzat tevékenységének végzése nem jár
semmilyen a környezetet károsító hatással. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot
fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
A projekt kezdete: 2019.12.09.
A projekt befejezése: 2020.10.22
A projekt összes költsége:
Támogatás összege:
Önerő:

13 023 785 Ft
12 353 592 Ft
670 193 Ft

A Felhívás 3.4.4. pontja szerint vállalásunk: az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő
30 napon belül nyílt nap tartása a szervezet tevékenységéről és a projektben megvalósított
fejlesztésről. Erről minimum 3000 karakteres beszámoló és legalább 5 fotóból álló
dokumentáció készítése és HACS felé megküldése szükséges.

Melléklet: fotódokumentáció
Kelt: Kismarja, 2020.10.22.
ph.

Farkas István Attila
polgármester
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