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Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a
Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a
jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező
konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a
Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott
meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja
alá.
1.

Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és
bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben
nevesített Kedvezményezett 2016.09.27. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató
2017.01.27. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése
alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy,
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott,
amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a
továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció
Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás)
költségeinek támogatása.
2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a „Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása
Fejér megyében” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek
elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen
elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem
vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött
közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés,
mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben
meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a
projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Pákozd (település) alatt
(Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg,
illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon,
a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3.
A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető.

3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: 2016.09.01.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.
A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje
a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet
projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

a

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató
részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett
támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
3.4.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.01.30.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1.

A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége 530 000 000 Ft,
azaz ötszázharmincmillió forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható
ötszázharmincmillió forint.
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A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1.
melléklete tartalmazza.
4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4.

A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 530 000 000 Ft, azaz ötszázharmincmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,
Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek
elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1.
pontban leírtakra.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató
projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege
A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 116. §-a tartalmazza.
4.5.2. Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.
4.6.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 530 000 000 Ft, azaz
ötszázharmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak.
5.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1.

A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott
határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.
5.2.

A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat,
amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett
kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus
úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes
egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:
a) együttműködni a Támogatóval,
b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos
képviselő útján részt venni,
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a
projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.
5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a
Támogató szakmai támogatását kérni ,
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.
5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési,
kiviteli tervezési eljárásokat.,
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek
teljesülését igazoló dokumentációt,
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott,
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
7.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja.
A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.
8.

Záró rendelkezések

8.1.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
8.2.
A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
8.3.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén
hatályát veszti.
8.4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek,
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági
eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek
személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
8.5.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
8.6.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy
a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére
(és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet
jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

……….…………
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Adók,
közterhek
(ide nem
értve a le
nem vonható
áfát)

Költségtípus

Megnevezés

Adók,
Adók
közterhek (ide
nem értve a le
nem vonható
áfát)

Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra Bruttó egységár Men
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
nyis
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

2 410 675

0

2 410 675

1

2 410 675

2 410 675

DUNA- Beruházásho Eszközbeszer Eszközbeszer
IPOLY
z kapcsolódó zés költségei zés
NEMZETI költségek
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

11 622 047

3 137 953

14 760 000

1

14 760 000

14 760 000

DUNA- Beruházásho Ingatlan
IPOLY
z kapcsolódó vásárlás
NEMZETI költségek
költségei
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Területvásárlá
s

10 300 000

0

10 300 000

1

10 300 000

10 300 000

DUNA- Beruházásho Építéshez
IPOLY
z kapcsolódó kapcsolódó
NEMZETI költségek
költségek

Vízműtárgyak
és bemutatási
eszközök

312 731 752

84 437 573

397 169 325

1

397 169 325

397 169 325

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra Bruttó egységár Men
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
nyis
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

kivitelezése

DUNA- Projektelőkés Előzetes
IPOLY
zítés
tanulmányok,
NEMZETI költségei
engedélyezési
PARK
dokumentumo
IGAZGAT
k költségei
ÓSÁG

EVD és
Natura 2000
hatásbecslés,
monitoring

15 748 032

4 251 968

20 000 000

1

20 000 000

20 000 000

DUNA- Projektelőkés Közbeszerzési közbeszerzési
IPOLY
zítés
költségek
tanácsadás
NEMZETI költségei
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

4 173 228

1 126 772

5 300 000

1

5 300 000

5 300 000

DUNA- Projektmened Projektmened Projektmened
IPOLY
zsment
zsment
zsment bére
NEMZETI költség
személyi
PARK
jellegű
IGAZGAT
ráfordítása
ÓSÁG

13 000 000

0

13 000 000

1

13 000 000

13 000 000

DUNA- Projektmened Projektmened Projektmened
IPOLY
zsment
zsmenthez
zsment
NEMZETI költség
kapcsolódó
útiköltségei
PARK
útiköltség,
IGAZGAT
kiküldetési
ÓSÁG
költség

196 850

53 150

250 000

1

250 000

250 000

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
megvalósítás
ban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
Szakmai
megvalósításh résztvevők
oz kapcsolódó bére
személyi
jellegű
ráfordítás

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
megvalósítás
ban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
Szakmai stáb
megvalósításh útiköltsége
oz kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési
költség

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
tevékenysége
khez
kapcsolódó
szolgáltatáso
k költségei

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
Egyéb
tevékenysége szolgáltatási
khez
költségek
kapcsolódó
szolgáltatáso
k költségei

DUNA- Szakmai
Kötelezően
IPOLY
tevékenysége előírt
NEMZETI khez
nyilvánosság

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra Bruttó egységár Men
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
nyis
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

35 000 000

0

35 000 000

1

35 000 000

35 000 000

2 362 205

637 795

3 000 000

1

3 000 000

3 000 000

Értékbecslés

236 221

63 779

300 000

1

300 000

300 000

Invazív irtás,
élőhelyhelyreállítás

9 574 803

2 585 197

12 160 000

1

12 160 000

12 160 000

Nyilvánosság

2 086 614

563 386

2 650 000

1

2 650 000

2 650 000

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra Bruttó egységár Men
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
nyis
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

PARK
kapcsolódó
biztosításának
IGAZGAT szolgáltatáso költsége
ÓSÁG
k költségei
DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
tevékenysége
khez
kapcsolódó
szolgáltatáso
k költségei

Marketing,
Marketing,
kommunikáció kommunikáció
s
szolgáltatások
költségei

4 488 189

1 211 811

5 700 000

1

5 700 000

5 700 000

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
tevékenysége
khez
kapcsolódó
szolgáltatáso
k költségei

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

3 543 307

956 693

4 500 000

1

4 500 000

4 500 000

DUNAIPOLY
NEMZETI
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Szakmai
tevékenysége
khez
kapcsolódó
szolgáltatáso
k költségei

Műszaki
Vízügyi
jellegű
szakfelügyelet
szolgáltatások
költségei

787 402

212 598

1 000 000

1

1 000 000

1 000 000

DUNA- Általános
Egyéb
Rezsi (papírIPOLY
(rezsi) költség általános
írószer, posta,
NEMZETI
(rezsi) költség egyéb)
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

1 968 504

531 496

2 500 000

1

2 500 000

2 500 000

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás

Támogatá
st igénylő

Összesen:

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

430 229 829

Nettó egységárra Bruttó egységár Men
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
nyis
ég
(db)
99 770 171

530 000 000

Elszámolható
költség (Ft)

530 000 000

Támogatási
összeg

530 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források

(Ft)

I. saját forrás

0

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása

0

I/3. bankhitel

0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

0

II. egyéb támogatás

0

III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás

530 000 000

Projekt elszámolható költsége

530 000 000

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

0
530 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Mérföldkő megnevezése

Eredmény leírása

1

2017.12.31.

1.
Projektdokumentáció benyújtása és a
projekt
megvalósításának
megkezdéséhez A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési
szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, a projektdokumentáció
(köz)beszerzési
eljárás
lefolytatásának benyújtásra kerül
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési do

2

2020.12.31.

Projekt fizikai zárása

A projektben minden tevékenység lezárul

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
1. Beruházási elem: A projekt célja a Mezőföld egyes természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyeinek állapotjavítása, az optimális vízkormányzás,
vízszintszabályozás lehetőségének biztosítása, ehhez kapcsolódóan a vizes élőhelyek, a hozzájuk kötődő vízi madárfajok számára kedvező ökológiai állapot
biztosítása.
2. Beruházási elem: A vízvisszatartás mellett kiemelt feladat az érintett területeken megjelent, a természetszerű állapotú élőhelyeket veszélyeztető inváziós
növényfajok
állományának
visszaszorítása,
lehetőség
szerint
teljes
körű
felszámolása.
3. Beruházási elem: A projekttel érintett területek közül több területegység jelenleg is fontos szerepet tölt be a nemzeti park igazgatóságnál folytatott környezeti
nevelésben. A vizes élőhelyek, a hozzájuk kapcsolódó vízi madár közösség rendkívül kedvelt látványosság a védett területeket felkereső látogatóközönség
számára. A projekt során a bemutatási és környezeti nevelési tevékenység is nagy hangsúlyt kap.
Eredmény
megnevezése

Mérföldkő
sorszáma

Nyílt vízfelület
létesítése

2

Vízvisszatartó
műtárgyak száma

Eredmény leírása

Eredmény számszerűsíthető célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető,
egyéb tulajdonsága

Nyílt vízfelület létesítése

1

ha

Nyílt vízfelület
létesítése 1 ha-on

2

Vízvisszatartó műtárgyak száma

15

db

nr

kotrás

2

kotárss

36500

m3

36500 m3 kotrása

Tanösvény táblák
rekonstrukciója

2

Tanösvény táblák rekonstrukciója

12

db

Tanösvény táblák
rekonstrukciója

Madármegfigyelő
torony létesítése

2

Madármegfigyelő torony létesítése

2

db

Madármegfigyelő torony
létesítése és felújítása

Eredmény
megnevezése

Mérföldkő
sorszáma

Eredmény leírása

Eredmény számszerűsíthető célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Csőátereszek
felújítása

2

Csőátereszek felújítása

Pallósor

2

Tanösvény táblák rekonstrukciója
kiépítése

Fészkelő szigetek
kialakítása

2

Nád/bokorfüzes
irtása

Az eredmény nem
számszerűsíthető,
egyéb tulajdonsága

3

db

155

m

Tanösvény táblák
rekonstrukciója
kiépítése 155 m
hosszan

Fészkelő szigetek kialakítása

1

ha

Fészkelő szigetek
kialakítása 1 ha
kiterjedésben

2

Nád/bokorfüzes irtása

2

ha

Nád/bokorfüzes irtása 2
ha-on

Invazív növények
irtása

2

Invazív növények irtása

11

ha

Invazív növények irtása
11,5 ha-on

Kezelőhíd
rekonstrukció

2

Kezelőhíd rekonstrukció a DinnyésKajtor csatornán

1

db

Kezelőhíd rekonstrukció

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
KEHOP szerinti kötelező indikátor
A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása szükséges.
A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek
területnagyságának összegével.
Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha
A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a
kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása szükséges!
Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése”
akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben
alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen
vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.
A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság
számával.
Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

A jobb védettségi állapot
érdekében támogatott
élőhelyek területe

2020.12.31.

1 749

1 749

1 749

A Natura 2000 területek
bemutatásához kapcsolódó
kommunikációs akciókban
akítvan résztvevő lakosság
száma

2020.12.31.

0

0

0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a
programspecifikus eredménymutatók eléréséhez
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Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében
7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS1

1A

Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal
együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak
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8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszámított Közbeszerzési
becsült nettó
eljárás típusa
érték (Ft)

Feltételes
közbe-szerzés

Meghirdetés
tervezett/
tényleges
kezdete

Szerződéskötés tervezett/
tényleges
dátuma

DUNA-IPOLY
Árubeszerzés
NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Rezsiköltség
(papír-írószer)

1 968 504

1 968 504 Sajátos
beszerzési
módszerek

-

2017.03.20.

2017.03.20.

DUNA-IPOLY
Árubeszerzés
NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Terepjáró
beszerzés
központosított
közbeszerzésből

3 700 787

3 700 787 Nyílt eljárás

-

2017.04.14.

2017.12.15.

DUNA-IPOLY
Építés
NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Kivitelezés műtárgyépítés,
üzemeltetési
terv és engedély,
élőhelyrehabilitá
ció

306 275 059

306 275 059 Nyílt eljárás

-

2018.02.01.

2018.03.30.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Területvásárlás a Gárdony
023/6, Gárdony
023/18 és
Gárdony 023/22
hrsz. ingatlanok
megvásárlása

8 110 236

-

2018.01.01.

2018.01.31.

8 110 236 Sajátos
beszerzési
módszerek

Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Liparismonitoring

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszámított Közbeszerzési
becsült nettó
eljárás típusa
érték (Ft)

Feltételes
közbe-szerzés

Meghirdetés
tervezett/
tényleges
kezdete

Szerződéskötés tervezett/
tényleges
dátuma

236 220

236 220 Meghívásos
eljárás

-

2017.06.01.

2017.06.30.

Közbeszerzési
szakértő

4 173 228

4 173 228 Meghívásos
eljárás

-

2017.08.01.

2017.08.31.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Műszaki
ellenőrzési
feladatok

3 543 307

3 543 307 Meghívásos
eljárás

-

2018.03.01.

2018.03.30.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Tervezői
művezetés a
kivitelezés alatt

787 402

787 402 Meghívásos
eljárás

-

2018.03.01.

2018.03.30.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Inváziós fajok
irtása és
utókezelés

8 000 000

8 000 000 Meghívásos
eljárás

-

2018.08.01.

2018.08.31.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Madármegfigyel
ő tornyok
kivitelezési
munkálatai

6 456 693

6 456 693 Meghívásos
eljárás

-

2018.02.12.

2018.03.01.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Értékbecsés

236 220

236 220 Meghívásos
eljárás

-

2017.10.01.

2017.10.27.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Tervezés (vízjogi
engedélyezési
és kiviteli tervek

7 874 016

7 874 016 Meghívásos
eljárás

-

2017.04.01.

2017.04.28.

Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszámított Közbeszerzési
becsült nettó
eljárás típusa
érték (Ft)

Feltételes
közbe-szerzés

Meghirdetés
tervezett/
tényleges
kezdete

Szerződéskötés tervezett/
tényleges
dátuma

elkészítése,
madármegfigyel
ő tornyok
tervezése)
DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Tanulmánykészít
és (EVD, Natura
hatástanulmány)

7 637 795

7 637 795 Meghívásos
eljárás

-

2017.03.10.

2017.03.31.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Eszközbeszerzé
sek információs
táblák,
tanösvénytáblák,
útjelző táblák,
környezeti
nevelési
eszközök,
kistraktor és
egyéb eszközös
beszerzése

7 921 260

7 921 260 Sajátos
beszerzési
módszerek

-

2017.12.15.

2018.01.19.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Projekt kötelező
tájékoztatás és
nyilvánosság,
honlap-aloldal

2 086 614

2 086 614 Meghívásos
eljárás

-

2017.03.01.

2017.03.31.

DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások -

4 488 190

4 488 190 Meghívásos
eljárás

-

2017.03.01.

2017.03.31.

Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszámított Közbeszerzési
becsült nettó
eljárás típusa
érték (Ft)

Feltételes
közbe-szerzés

Meghirdetés
tervezett/
tényleges
kezdete

Szerződéskötés tervezett/
tényleges
dátuma

2018.03.01.

2018.03.30.

ingyenes túrák
pedagógusokna
k, családi napok,
szakmai nyílt
nap, promóció
DUNA-IPOLY
Kbt. Hatálya alá
NEMZETI PARK nem tartozó
IGAZGATÓSÁG beszerzés

Vízügyi
szakfelügyelet

1 574 803

1 574 803 Sajátos
beszerzési
módszerek

-

