
Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről 
 

 
 
1) Kérjük, ismertesse tényszerűen a támogatással megvalósult fejlesztést: 

Helyi felhívás címe: A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési 
Egyesület –Élhetőbb települések  

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-58-1-17 

Projekt címe: Kültéri közösségi és kiállítótér kialakítására 
Nemeshetés községben 

 

Kedvezményezettre vonatkozó adatok: 

Kedvezményezett  neve Nemeshetés  Község Önkormányzata 

címe 8928 Nemeshetés Vörösmarty u. 5.   

MVH regisztrációs száma 1004192130 

képviselőjének neve Magyar Kálmán  polgármester 

telefonszáma 06/92  562052 

Projektre vonatkozó adatok: 

A projekt  

 

megvalósításának helye Nemeshetés község 

címe Nemeshetés 19, 104, 105, 125 hrsz 

teljes költségvetésének 
összege 

 

2 872 724 Ft 

támogatás összege 2 063 973 Ft 

A beszámoló tárgyát képező időszak   2020. május 4-től  
 -2021. június 30- ig 

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérföldkő) 

Kifizetési kérelem benyúj-
tásának dátuma 

2021. 06. 29. elszámolni kívánt nettó 
kiadás összege 

2 052 360 Ft 

(bruttó 2 606 497 Ft) 

kalkulált támogatás ösz-
szege 

 

2 063 973 Ft 

Jóváhagyott és kifizetett támogatás: 0 Ft 

 

 

 



 

  
 

2) Kérjük, ismertesse (minimum 3000 és maximum 6000 karakter terjedelemben) a tá-
mogatással megvalósult fejlesztés során végzett tevékenységeket és a fejlesztés 
eredményét. Kérjük a záró beszámoló mellékleteként minimum 3 darab fotó csatolá-
sát. 

Nemeshetés Község Önkormányzata a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület - Él-
hetőbb települések című, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú felhívásra támogatási igényt nyújtott be, 
melynek megvalósításához   2 063 973 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült.  A 
támogatás intenzitása  95%.  
A támogatott projekt megvalósítása nem minősül építési engedély köteles tevékenységnek, melyről 
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2018. március 28-án 
nyilatkozott. 
Nemeshetés Község Önkormányzata a kisgyermekes szülők kérésének eleget téve 2017-ben az Ön-
kormányzat a nemeshetési 104 – 105 hrsz-en új játszóteret létesített egy olyan önkormányzati parko-
sított telek-együttesen mely további kikapcsolódási, közösségi együttléteknek is lehetőséget ad.  
A pályázat megvalósításával a cél az volt, hogy  „Méhes – kert” továbbfejlesztésével olyan kültéri 
közösségi teret hozzunk létre, ahol a gyermekes szülők a játszótéren a kisebb gyermekeikkel játsz-
hatnak, míg a nagyobbak a füves pályán játszhatnak labdajátékokat.   
Civil szervezeteinkkel már évekkel korában elkezdtük  gyűjteni a községben még fellelhető 
nemeshetési hagyományos paraszti életformára jellemző használati eszközöket, szerszámokat.   
A pályázati tervek alapján az alábbiakat terveztük:  

1) a nemeshetési 104 és 105 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 1 db 3 x 6 m alapterületű 
nyitott  nyeregtetős beálló  és 1 db 3,5 x 3,5 m alapterületű  kerti kiülő  elhelyezése, va-
lamint   

2) 1 db 4 m x 1,2 m nagyságú kerti fa híd  elhelyezése a csapadékvíz-elvezető árok felett át-
ívelően a nemeshetési 320 hrsz-ú  önkormányzat tulajdonú Petőfi utcáról a 104 hrsz-ra 
vezetően a közösségi térhez.     

3) nemeshetési  129 hrsz-en egy 3 x 6 m alapterületű nyitott  nyeregtetős beálló elhelyezése, 
melyben bemutathatjuk a népi, a  hagyományos paraszti élet elemeinek, elsősorban a 
szőlőműveléshez, a borászathoz kapcsolódó eszközeinek bemutatásával létrehozott kiál-
lítási anyagot     

 
A beruházás megvalósítása nem minősült közbeszerzési eljárás köteles tevékenységnek, mivel a be-
ruházás becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, erről dr. Kovács Éva független akkre-
ditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilatkozatával rendelkezünk. 
A pályázatban benyújtott helyszín és az elszámolás ütemezésének módosítása iránt változás bejelen-
tést nyújtottunk be, melynek jóváhagyása megtörtént. A megvalósítás helyszíne módosult:   a kerti fa 
híd  a közösségi térről a szintén önkormányzati tulajdonú 19 hrsz-re ível át, ahonnan egy könnyű 
sétával megközelíthető a kültéri kiállítási tér, melynek helyszíne a nemeshetési 125-rsz-re módosult.  
A pályázat megvalósítása érdekében 4 ajánlatot szereztünk be, melyből egy ajánlattevő a szerződés 
megkötése előtt visszalépett.  
Az érvényes árajánlatok közül  a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a JAGA-FAHÁZ ép. 
Kft-vel kötöttünk szerződést 2020. július 9. napján. A szerződés szerinti munkák tejesítésének ellen-
értéke: 2 606 497 Ft (2 052 360 Ft + ÁFA). 



 

  
 

 
  

     
 
A munkaterületet 2020. augusztus 1. napján adtuk át a vállalkozó részére. A teljesítés határidejét 
2021. március 16. napjában határoztuk meg.  
A vállalkozó az Önkormányzat által előre elkészített alapra helyezte el a térelemeket. 
 

 
 
 
 

 



 

  
 

 
 
Vállalkozó a teljesítési határidő lejárta előtt jelezte, hogy a szerződésben foglalt munkálatokat elvé-
gezte.  A sikeres műszaki átadás-átvételre 2021. március 8-án került sor.  Az átadás – átvétel során 
megállapításra került, hogy a kivitelezés határidőben, a szerződésnek megfelelően I. osztályú minő-
ségben megtörtént. A teljesítés igazolás aláírása után a Vállalkozó a számlát kiállította, majd 2021. 
március 26. napján Önkormányzatunk teljesítette az utalást.  
 
 

 
  

 



 

  
 

A projekt során olyan közösségi teret hoztunk létre, melyet polgáraink kezdeményezésére és határo-
zottan megfogalmazott igényére, a közösségi élet fejlesztése érdekében alakítottunk ki.  Községünk-
ben mindeddig nem volt olyan tér, mely állandó közösségi pihenőhelyet biztosított volna, vagy olyan 
mely a tradicionális eszközök,  elsősorban a népi, a  hagyományos paraszti élet elemeinek, a szőlő-
műveléshez, a borászathoz kapcsolódó eszközeinek bemutatására helyet biztosított volna: ezért in-
novatív megoldásként kültéri kiállító teret,  a játszótér mellett állandó fából készült pihenőhelyet 
alakítottunk ki.  
A pályázat megvalósításával  olyan    közösségi és kiállítóteret hoztunk létre,  mely otthont biztosít a 
településen meglévő hagyományőrző, az egész település lakosságát átfogó, közösségformáló rendez-
vényeknek. A térelemek  rendezvényeink megszervezésében jelentős segítséget biztosítanak, javítják 
a rendezvényeinken részt vevők  komfortérzetét.   A kültéri kiállítótéren elhelyezésre kerültek a kö-
zségben még fellelhető, a nemeshetési hagyományos paraszti életformára jellemző, már felújított 
használati eszközök  (boroshordók, régi hagyományos szőlőprés és egy régi fából készült lajtoskocsi)  
A közösségi színtér egyben kisebb baráti, családi  összejövetelek helyszíne is lehet, hiszen mindenki 
számára ingyenesen hozzáférhető és használható.  
 
A közösségi és kiállítótér kialakításával vonzóbbá vált  Nemeshetés településképe – s így hozzájárultunk a 

faluközösség megmaradásához, mely  nagyban függ a közösségi színterek minőségétől, lététől. A pályázat megvaló-
sításával a lakosság komfort érzete és életminősége nőtt és a kapcsolódó szolgáltatás megítélése ja-
vult. A közösségi téren közösségfejlesztő feladatokat tudunk végezni, mellyel polgáraink komfortér-
zetét növeljük, biztosítjuk a község lakosságmegtartó képességét. 
A fejlesztés hozzájárult a helyi társadalom és közösség fejlesztéséhez, az  építészeti, kulturális, ha-
gyomány ápolásához megőrzéséhez. 
 
 
 
Nemeshetés, 2021. július 26.  
 
 
 
  ............................................................. 

Magyar Kálmán 
polgármester 

 


