
 

 

Megkezdődött a „Szociális szolgáltatások integrációja Endrefalván” 

című projektünk keretében a szolgáltató központ átépítése  

Mint arról korábban már hírt adtunk Endrefalva Község Önkormányzata a 

településen működő szociális ellátások fejlesztésének megvalósításához az 

Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott, ÉMOP - 4.2.1/A-11-2012-0044 

számú sikeres pályázata alapján összesen 57.698.750 forint támogatást 

nyert el a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése támogatási keretből. 

A pályázat keretében a növekvő mértékű szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat igénylők részére az Önkormányzat a gyermekjóléti 

szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a családsegítő 

szolgáltatást, az idősek klubjának működtetését egy helyre kívánja 

telepíteni. Az épület közösségi tereinek bővítése mellett új kiszolgáló  

helyiségek készülnek, javulni fog a szolgáltatások színvonala, hatékonysága.  

Az Alapszolgáltatási Központ Endrefalva, Béke út 13. szám alatti épülete 

alapterületének bővítésére, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 

akadálymentesítésére, a környezet védelmét és a költségtakarékosságot 

szolgáló napelemek beépítésére a QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

készítette el az engedélyezési és kiviteli terveket. 

Az építési engedély kiadásra került. 

Az tervek és az engedély birtokában elkészült a közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás, és a közbeszerzési dokumentáció. Az ajánlattételi felívás a hatályos 

közbeszerzési törvényben foglaltaknak megfelelően három – a közbeszerzési 

szakértő által javasolt - ajánlattevő részére került megküldésre. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a legkedvezőbb ajánlatott adó kivitelező 

került kiválasztásra az Önkormányzat 2013. júliusi ülésén,  akivel a 

vállalkozási szerződést 2013. július 30-án kötöttük meg. 

A felújítási, korszerűsítési munkákat a közbeszerzési eljárással kiválasztott 

nyertes kivitelező az Út-GARANTOR Kft. 2013. augusztus 15-től kezdte. A 

területi és időjárási akadályok miatt az építési munkák nehezen indultak , 

így az eredetileg tervezett befejezési határidő - 2013. december 31. – 

sajnos nem tartható. A kivitelező 2014. június 20-ra kérte a befejezési 

határidő módosítását. 

Endrefalva, 2013. november hó 



Kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Endrefalva Község Önkormányzata 
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. 

Tel.: 06-32/557-010 
Fax: 06-32/557-010 

e-mail: endrefph@enternet.hu 

A projekt megvalósulásában Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:  

MAG Zrt. – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 

Tel.: +36 40/200-617 
E-mail: info@magzrt.hu 

www.magzrt.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu/ 
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