Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00005026/0002
Kedvezményezett neve: KISKUNSÁGI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a
fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a
tiszaalpári Nagy-tó területén
Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-201600010
1. számú módosítás
Tá moga tás i Sze rződés
amely létrejött
egyrészről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban:
Támogató)
Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41
másrészről KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószám: 15323888-2-03
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10025004-01743630-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Ugró Sándor, igazgató
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 /társulási 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 a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)
keretén belül Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi
kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Kedvezményezett KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 azonosító számon regisztrált, 2016.02.18. napon
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet
a Támogató 2016.04.22. napon kelt támogatási 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 kérelemmel együtt vagy a későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.
2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének
megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén című és KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 azonosító
számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt)
elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Tiszaalpár (Alpár) alatt (Projekt fő 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 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 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 a Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4.
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 megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015.07.10.
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 Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.07.30.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
4.
4.1.

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

A Projekt bruttó / nettó összköltsége 358 840 311 Ft, azaz háromszázötvennyolcmilliónyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt
elszámolható
bruttó
/
nettó
összköltsége
358
840
311
háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy forint.

Ft,

azaz

A Projekt költségvetését 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 támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 358 840 311
Ft,
azaz
háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy
forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke
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.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyújtani.
A mérföldkő elérését megelőzően 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 358 840 311 Ft, azaz
háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy forint nem minősül az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az 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(z) 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 támogatási
kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon 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,
statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a
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
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, 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 6 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.

...........................
KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

……….…………
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-4.1.0-15-2016-00010
1. számú módosítás
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

KISKUNS Beruházásho Eszközbeszer
ÁGI
z kapcsolódó zés költségei
NEMZETI
költségek
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Megnevezés
Monitoring
eszközök

KISKUNS Beruházásho
ÁGI
z kapcsolódó
NEMZETI
költségek
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Élőhelyrekonstrukció
- kivitelezés

KISKUNS Beruházásho
ÁGI
z kapcsolódó
NEMZETI
költségek
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Úszóles

Nettó egységár
(Ft)

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

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

6 271 536

1 693 314

7 964 850

1

7 964 850

7 964 850

257 990 000

69 657 300

327 647 300

1

327 647 300

327 647 300

6 648 236

1 795 023

8 443 259

1

8 443 259

8 443 259

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

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

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

KISKUNS Projektelőkés Közbeszerzési Közbeszerzési
ÁGI
zítés
költségek
tanácsadás
NEMZETI
költségei
PARK
IGAZGAT
ÓSÁG

2 825 514

762 889

3 588 403

1

3 588 403

3 588 403

KISKUNS Projektmened Projektmened Projektmened
ÁGI
zsment
zsment
zsment
NEMZETI
költség
személyi
személyi
PARK
jellegű
jellegű
IGAZGAT
ráfordítása
ráfordítása
ÓSÁG

6 471 000

0

6 471 000

1

6 471 000

6 471 000

KISKUNS
Szakmai
ÁGI
tevékenysége
NEMZETI
khez
PARK
kapcsolódó
IGAZGAT szolgáltatáso
ÓSÁG
k költségei

Hatósági,
eljárási,
szolgáltatási
díjak

1 010 096

0

1 010 096

1

1 010 096

1 010 096

Kötelező
tájékoztatás

100 000

27 000

127 000

1

127 000

127 000

Egyéb
szolgáltatási
költségek

KISKUNS
Szakmai
Kötelezően
ÁGI
tevékenysége
előírt
NEMZETI
khez
nyilvánosság
PARK
kapcsolódó biztosításának
IGAZGAT szolgáltatáso
költsége
ÓSÁG
k költségei

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

KISKUNS
Szakmai
ÁGI
tevékenysége
NEMZETI
khez
PARK
kapcsolódó
IGAZGAT szolgáltatáso
ÓSÁG
k költségei

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

Műszaki
ellenőr élőhelyrekonstrukcióh
oz

KISKUNS
Szakmai
ÁGI
tevékenysége
NEMZETI
khez
PARK
kapcsolódó
IGAZGAT szolgáltatáso
ÓSÁG
k költségei

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

Műszaki
ellenőr úszóles

Összesen:

Nettó egységár
(Ft)

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

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

2 637 625

712 159

3 349 784

1

3 349 784

3 349 784

187 889

50 730

238 619

1

238 619

238 619

284 141 896

74 698 415

358 840 311

358 840 311

358 840 311

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010
1. számú módosítás
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a
tiszaalpári Nagy-tó területén
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

358 840 311

Projekt elszámolható költsége

358 840 311

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

0
358 840 311
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1. számú módosítás
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Mérföldkő megnevezése

Eredmény leírása

1

2016.12.31.

kivitelezés 25%-os készültsége

Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 25%-os
részteljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva.
Egyéb megvalósult tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, műszaki
ellenőr teljesítése 25%-os részteljesítésben, 2 db mellcsizma, elektromos
halászgép, C-tábla.

2

2019.06.30.

Projekt fizikai befejezése

Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása 100%, a műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárult, a teljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva.
A projektben tervezett monitoring eszközök beszerzése megtörtént, az
úszóles elkészült.
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1. számú módosítás
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
A projekt célját az alábbi tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:
- A 7,0 ha nagyságú 1-1.5 méter mély nyílt vízfelület kialakítása kotrással
A Nagy-tó területén annak ellenére erősen felgyorsultak az eutrofizációs folyamatok, hogy az utóbbi néhány évben a nyári gát átrobbantása miatt folyamatos
vízutánpótlást kap. A projekt célja egy olyan különböző szukcessziós stádiumban lévő mocsár kialakítása, ami hosszú távon biztosítja az itt élő védett és fokozottan
védett fajok fennmaradását. Ennek a célnak az elérése érdekében a terület legmélyebb, most sekély, nyílt vizű 7,0 hektáros részén kotrással ki szeretnénk
alakítani – a talajadottságoktól függően, a vízzáró réteg megsértése nélkül – egy 7,0 hektáros nyílt vízfelületet. A kotrás kivitelezéséhez speciális kis talajnyomású
mocsárjáró kotrók és mocsárjáró dömperek alkalmazása szükséges.
- A Nagy-tó és a Tiszaalpári Holt-Tisza közötti féltermészetes ér kotrása, zsilip építése
A Nagy-tó és a holtág közötti kapcsolat a mély víz kialakítására beállított gépekkel elvégezhető, a kitermelt anyag deponálása is ugyanott megoldható. Az érnek a
holtágba való csatlakozásánál most is található egy zsilip. A zsilip áteresz része nem lesz átalakítva, de az aknában lévő középső kb. 25 cm-es betonfalat
megszüntetve egységes 1,80 cm széles aknát alakítunk ki, melyet egy táblával lehet szabályozni. A zsilip biztosítani képes a Nagy-tó vízzel való feltöltését a holtág
felől, illetve kiegyenlített vízszint esetén a vízi élőlények szabad vándorlását.
- A tőzegbányatóban található félszigeteket alkotó és a partvédelmet biztosító gumiabroncsok eltávolítása
A tőzegbányató korábbi tulajdonosa – a terület védetté nyilvánítása előtt – gumiabroncsok berakásával oldotta meg a partvédelmet, illetve gumiabroncsokból
épített félszigeteket. A tőzegbányató vízszintjének fél méterrel történő mesterséges csökkentése után a gumik láthatóvá válnak, és markolóval eltávolíthatók
lesznek, így a terület jelentős szennyező forrástól szabadul meg.
- Nagy átmérőjű átereszek behelyezése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba
A tőzegbányató egykor szerves része volt a környező vizes élőhelyeknek. A tavat körülölelő gyepek megközelíthetőségének érdekében a tó délkeleti oldalára
bejáró utat építettek ezzel elvágva a tavat a környezetétől. Két nagy átmérőjű áteresz beépítésével újra biztosítható lenne a felszíni vizek szabad áramlása a
bányató és a környezete között, az út megjavításával biztosítható lenne a belső területek megközelítése természetvédelmi kezelési célból.
- Féltermészetes ér kialakítása a Nagy-tó és a bányató között
A bányatótól keletre elhelyezkedő Nagy-tó vize ma már csak extrém magas vízállások esetén függ össze a bányatóéval. Egy kotrással kialakított féltermészetes ér
segítségével ki lehetne alakítani egy olyan összefüggő vízrendszert, ahol a vízi élőlények életciklusuknak megfelelően szabadon közlekedhetnének a különböző

ökológiai adottságú vízterek között.
- A kikotort anyag elhelyező területek
A tervezett tóból kikotort iszap és agyag várható mennyisége mintegy 67 000 m3.
A kikotort anyag 3 területen lesz elhelyezve:
a 03/21 hrsz-ú terület h alrészletén egy 2,0 m-es feltöltéssel madárszigetet építése,
a 04/69 hrsz-ú terület b alrészlet (tervezett kivett terület) területén egy vadmentő domb építése.
a 03/21 hrsz-ú terület b alrészlet bányatóval határos földút magasítása a jelölt 0+000-0+280 m között.
a 03/21 hrsz-ú terület d alrészlet anyaggödreinek feltöltése, a nyugati bányagödör rekultivációja, a fentiek létesítésén túl a megmaradó kikotort iszap itt
kerül elhelyezésre.
A bányagödör a kotrási területtől DNy-i irányban mintegy 180 méterre található. A régi tőzegbánya tóban várhatóan 21 000 m3 kotrási anyag fér el.
A kotrási területtől északra közvetlenül kialakítandó madársziget létesítéséhez kb. 30 300 m3 iszapot és agyagot használunk fel. A sziget kb. 2 hektáros területén 2
m magasan kell a kikotort anyagot elhelyezni, 1:3-as rézsűvel a partoldalakat. A rézsűk kialakításánál inkább a növényzettel átszőtt kotrási anyagot kell felhasználni
a nyílt vizű tó hullámverése okozta elhabolás miatt. A madársziget építését hosszú gémes mocsárjáró kotrók igénybevételével a sziget körül kitermelhető anyagból
kell megoldani, a kitermelt anyag felhalmozásával, esetleges átkarolásával.
- A kotrási területtől északkeletre kb. 415 m-es távolságra létesítendő vadmentő domb 2 m magas 333 * 60 m = 19980 m2 alapterületű csonka gúla alakú domb. A
rézsűk 1:10-es lejtésűek a tájba illesztés miatt. A felső felülete 293*20 m = 5860 m2-es, térfogat 24 400 m3-nyi. A vadmentő dombra a kitermelt anyagot mocsárjáró
lánctalpas teherautók szállítják. A vadmentő dombot a lerakott iszap vízvesztése után dózer és kotrógépek segítségével lehet kialakítani.

Eredmény
Mérföldkő
megnevezése sorszáma
Eltávolított
gumiabroncso
k

2

Eredmény leírása

Eltávolított gumiabroncsok

Eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

5340

m3

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága

Eredmény
Mérföldkő
megnevezése sorszáma

Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Vadmentő
domb

2

A kikotort anyag felhasználásával a 04/69 hrsz-ú
terület b alrészlet területén egy vadmentő domb
építése

2

ha

Madársziget

2

A kotrási anyagból a 03/21 hrsz-ú ingatlan h
alrészletén egy 2,0 m-es feltöltéssel madársziget
építése

2

ha

Funkcionálisa
n helyreállított
csatornák
hossza

2

Funkcionálisan helyreállított csatornák 600 m hosszan

600

m

Madármegfigy
elő úszóles

2

Madármegfigyelő úszóles

1

db

Átépített
műtárgy

2

A Nagy-tó és a tiszaalpári Holt-Tisza közötti
féltermészetes éren lévő zsilip felújítása, átépítése

1

db

Új átereszek
építése

2

2 db nagy átmérőjű áteresz beépítése a tavat és a
szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba és 1
db áteresz építése a Nagy-tó és a bányató között
kialakított féltermészetes éren

3

db

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága

Eredmény
Mérföldkő
megnevezése sorszáma
Kialakított nyílt
vízfelület

2

Eredmény leírása

7 ha nagyságú, 1 méter mély, nyílt vízfelület kialakítása
kotrással

Eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

7

ha

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága
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1. számú módosítás
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
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

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

A jobb védettségi állapot érdekében támogatott
élőhelyek területe

2019.06.30.

150

150

150

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

2019.06.30.

0

0

0

Bázisérték

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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6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
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Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a
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7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 1

1A

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

Közbeszerzé Megjegyzés Közbeszerzés Egybeszámítot Közbeszerzési
Feltételes
Meghirdetés
Szerződéskötés
s tárgya
becsült
t becsült
eljárás típusa közbeszerzés tervezett/tényleges tervezett/tényleges
nettó értéke nettó érték (Ft)
kezdete
dátuma
(Ft)

KISKUNSÁGI
Árubeszerzés Notebook
NEMZETI
PARK
IGAZGATÓSÁG

197 294

578 750 -

Nem

2016.11.29.

-

KISKUNSÁGI
Árubeszerzés Notebook
táska
NEMZETI
PARK
IGAZGATÓSÁG

5 920

578 750 -

-

2017.04.18.

-

Igen

2016.05.12.

-

-

2017.12.01.

-

KISKUNSÁGI
Építés
NEMZETI
PARK
IGAZGATÓSÁG

Élőhelyrekonstrukci
ó kivitelezési
munkái

263 762 491

263 762 491 -

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

Elektromos
halászgép
és
tartozékok
(lábkapcsoló
,
plusz
száknyél,
kábel,
akkumulátor
ok)

669 291

669 291 -

Támogatást
igénylő

Közbeszerzé Megjegyzés Közbeszerzés Egybeszámítot Közbeszerzési
Feltételes
Meghirdetés
Szerződéskötés
s tárgya
becsült
t becsült
eljárás típusa közbeszerzés tervezett/tényleges tervezett/tényleges
nettó értéke nettó érték (Ft)
kezdete
dátuma
(Ft)

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

Műszaki
ellenőr
élőhelyrekonstrukci
ó

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya D tábla
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés
KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Közbeszerzé
NEMZETI
PARK alá
nem si tanácsadó
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés
KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Távcső
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

2 637 625

2 637 625 -

40 000

40 000 -

2 600 000

2 660 000 -

203 386

203 386 -

Nem

2016.07.11.

-

-

2018.01.31.

-

Nem

2015.07.10.

-

-

2017.12.01.

-

Támogatást
igénylő

Közbeszerzé Megjegyzés Közbeszerzés Egybeszámítot Közbeszerzési
Feltételes
Meghirdetés
Szerződéskötés
s tárgya
becsült
t becsült
eljárás típusa közbeszerzés tervezett/tényleges tervezett/tényleges
nettó értéke nettó érték (Ft)
kezdete
dátuma
(Ft)

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

Szerződésm
ódosításról
szóló
tájékoztató
elkészítése
és
Közbeszerzé
si
Értesítőben
történő
megjelenteté
se

30 000

2 660 000 -

Nem

2017.01.04.

-

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

Szerződésm
ódosításról
szóló
tájékoztató
elkészítése
és
Közbeszerzé
si
Értesítőben
történő
feladása

30 000

2 660 000 -

Nem

2016.11.14.

-

778 583

778 583 -

-

2017.12.01.

-

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Teleszkóp
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

Támogatást
igénylő

Közbeszerzé Megjegyzés Közbeszerzés Egybeszámítot Közbeszerzési
Feltételes
Meghirdetés
Szerződéskötés
s tárgya
becsült
t becsült
eljárás típusa közbeszerzés tervezett/tényleges tervezett/tényleges
nettó értéke nettó érték (Ft)
kezdete
dátuma
(Ft)

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Fejkamera
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

106 560

106 560 -

-

2017.12.01.

-

187 889

187 889 -

-

2017.09.29.

-

980 780

980 780 -

Nem

2017.09.29.

-

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya 2
db
mellcsizma
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

144 551

144 551 -

-

2017.12.01.

-

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya 2
db
NEMZETI
PARK alá
nem kameracsap
da
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

160 095

160 095 -

-

2017.12.01.

-

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Műszaki
NEMZETI
PARK alá
nem ellenőr
úszóles
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés
KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

-

Fényképező
gép
kiegészítőkk
el

Támogatást
igénylő

Közbeszerzé Megjegyzés Közbeszerzés Egybeszámítot Közbeszerzési
Feltételes
Meghirdetés
Szerződéskötés
s tárgya
becsült
t becsült
eljárás típusa közbeszerzés tervezett/tényleges tervezett/tényleges
nettó értéke nettó érték (Ft)
kezdete
dátuma
(Ft)

KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya B tábla
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés
KISKUNSÁGI
Kbt. Hatálya Úszóles
NEMZETI
PARK alá
nem
IGAZGATÓSÁG
tartozó
beszerzés

45 000

45 000 -

6 485 322

6 485 322 -

Nem

2016.11.29.

-

-

2017.12.01.

-

