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Szakmai beszámoló 

 

Pókaszepetk Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Zala Termálvölgye 

Egyesület - Közösségfejlesztési kulcsprojektek című, VP6-19.2.1.-99-6-17 kódszámú 

felhívásra. A támogatási kérelem benyújtása 2018.03.08., iratazonosító száma 1919712679.  

A beadott támogatási kérelem közösségfejlesztést szolgáló eszközök beszerzését, illetve 

kötelező nyilvánosság biztosítását tartalmazta. A projekt címe: Közösségfejlesztést szolgáló 

eszközök beszerzése Pókaszepetken. 

 

A kistelepülések életében jelentős szereppel bírnak az önkormányzatok, de elképzelhetetlen 

ez a helyi civil szervezetek és közösségek nélkül. Pókaszepetk településen jelentős számú 

civil szervezet működik, amelyek aktívan kapcsolódnak be a helyi közösségek életébe. A 

beszerzésre került eszközök és gépek a település valamennyi korosztálya számára elérhetőek 

és használhatók. 

 

A támogatási kérelem hiánypótlása 2019.07.11., illetve 2019.08.15.. napján megtörtént. A 

támogatási kérelemnek helyt adó határozatot 2019. 11.21. napján vettük át. A támogatói 

okirat iratazonosítója 3022675315. 

 

A támogatási kérelem benyújtását követően 2019 decemberében megrendeltük a kérelemben 

szereplő eszközöket a legkedvezőbb ajánlatot adó beszállítótól. A megrendelt eszközök 

leszállításra kerültek 2019. december 20. napján. 2019 novemberében a kötelező nyilvánosság 

biztosítására megbízási szerződést kötöttünk. 

 

A beruházás helyszíne 8932 Pókaszepetk, Arany János u.7. 

 

A projekt eredményei, hatékonysága: a fejlesztés során beszerzésre kerültek a település 

faluházába az eszközök és a rendezvények lebonyolításához szükséges bankett asztalok és 

rendezvény (asztalpad) garnitúrák. A beszerzett eszközök: 7 db komplett számítógép 

perifériával, 8 db Windows 10 Home op. rendszer, 7 db 22" monitor, 7 db szünetmentes 

tápegység, 1 db notebook, 1 db másológép, 2 db tablet, 1 db fényképezőgép, 15 db bankett 

asztal, 15 db rendezvény garnitúra (asztal-pad), 1 db projektor, 1 db vetítővászon, 1 db 

házimozi rendszer, 1 db hálózati fileser, 1 db router. 

Az ellátás komfortérzete magas, mely hozzájárul a szolgáltatást igénybe vevők 

megelégedettségéhez.  A bekerülés összköltsége bruttó 4.844.531,- Ft, a számított támogatás 

összege 3.999.975,- Ft. A projekt befejezése 2019. december 30. napja. 

 

Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően az együttműködő partnerekkel a korábban 

megkötött együttműködési megállapodások szerint dolgozunk együtt.  

 

Pókaszepetk, 2020. május 15. 

 

Tisztelettel: 

……………………………………… 

Pókaszepetk Község Önkormányzata 

             Tóth András polgármester    


