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Projekt címe: Jász látogatóközpont kialakítása

Jászboldogházán a térség természeti értékeinek
bemutatására valamint turisztikai vonzerejének
fejlesztésére

Projekt azonositöszám: TOP-l .2. l-16-JN1 -2019-00011

Támogatási Szerződés

egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban. Támogató) képviseletében
eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság mint közreműködő szervezet
(a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacim: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató
és/vagy dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető
Azonosító szám: 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

és/vagy Kemény Andrea irodavezető

másrészről Jászboldogháza Községi Önkormányzat mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Székhely/Lakcim: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi űt 27.
Azonosító szám (törzs-szám): 732857
Adószám: 15732853-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00357663-00000055
Aláírásra jogosult képviselője: Szűcs Lajos

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulirott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), 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 támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentum
tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető — a
konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján — az összes konzorciumi tag (mint
Kedvezményezettek) nevében írja alá.1

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
TOP-l .2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást
tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-l .2.1-16- JN1 -2019-00011 azonosító számon regisztrált,
2019. szeptember 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét
képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. június 4. napon kelt támogatási döntés szerint
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támogatásban részesített A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

A felhiváson 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
módosítása, 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 Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Jász látogatóközpont kialakítása Jászboldogházán a térség természeti
értékeinek bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesztésére című és TOP-l .2.1-16-JN1-
2019-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5. 665/7
hrsz. 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 aláirásával 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 un ós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (Xl.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 támogató döntésnek és a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapm és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 61. cikke szerint~ a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk
(8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség
haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő pmjektköltség alapján meghatározott őnerő /
az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások — ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra
benyújtott támogatási kérelem alapján — központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül.2

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
piugrainuk keretétieii Láiriogatásban részesiLet[ kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhef (a továbbiakban: ÁSZF) amely a m szechenvi2o2o.hu honlapon folyamatosan
elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 02. hó 01 nap

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

Amennyiben nem releváns, törlendő. Amennyiben a kedvezményezett önerö támogatásra jogosult, a dölt
betűvel jelölt két opció közül az egyik választandó a nem releváns rész törlendő.
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A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. 01. 01.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

33.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 01. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a Szerződésben és a felhivásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
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: 2021. év 05 hó 01. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható ősszköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 98.548 771.-Ft, azaz kilencvennyolcmillió-ötszáznegyvennyolcezer
hétszázhetvenegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer
huszonnégy forint.

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.

44 A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 78.525.024.-
Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy 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

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszirozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 78.625.024.-Ft, azaz hetvenötmillió
ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés
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A Szerződés 4 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyújtani.

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 (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott
támogatásból3

78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcimrendelet 18-19. 5-ában,
21-22. 5-ában, 24. 5 c) pontjában és 100.5-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható
... Ft, azaz ... forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági
rendelet) alapján

1. a kultúrát és a kulturális Örökség megőrzését előmozditó támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma ... Ft), amely ajogcimrendelet 18-22 5-ában 23.5(1) bekezdés
23. pontjában, 24. 5 b) pontjában és 90-94 5-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma ... Ft), amely a jogcimrendelet 18-22. 5-ában, 23. 5 (1) bekezdés 25.
pontjában, 24. 5 b) pontjában és 98-99.5-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:
- . (Konzorciumi tag neve) ... Ft, azaz ... forint csekély összegű támogatásban részesül az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma ... Ft,

- ... (Konzorciumi tag neve) ... Ft, azaz ... forint csekély összegű támogatásban részesül az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma Ft.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékleteiben meghatározott műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4-65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4-5. sz. 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. (XIS.) Korm. rendelet 88 5-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Támogatási kategória és jogcim szerint vá asztan szükséges a nem releváns törlendő
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7. Biztositékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 84 ~-a alapján mentesül a biztositéknyújtási
kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek PDF formátumban kerülnek előállításra, és a
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon
kerülnek megküldésre.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF
et, és a vonatkozó jogszabályokat, igy különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényt, a 272/2014. (Xl.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 módosul.

8.3. 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.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláirásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, Úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti.

8 5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően — a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, 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, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. 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.

8.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláirási címpéldányával/címpéldányukkal igazoljaiigazolják,
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

Európai Unió —

Eur6pai Strukturál’s
es Beiuházási Ao’ ______

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA ‚IEFEKTETES A JOVŐ~E
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A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
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 15 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 részei.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláirták.

Mellékletek:

értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott

1. melléklet — A Projekt költségvetése
2. melléklet — A Projekt forrásai
3. melléklet — A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. melléklet — A Projekt mérföldkövei
5 melléklet — A Projekt indikátorai ás műszaki-szakmai eredmények
6. melléklet — Közbeszerzési terv
7. melléklet — A megvalósitás helyszíne
8. melléklet — Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. melléklet — Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
10. melléklet — Rövid összefoglaló a projektről
11. melléklet — Kommunikációs terv — kötelezően megvalósítandó tevékenységek
12. melléklet — A kedvezményezett alapító (létesitő) okirata vagy jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirata
13 melléklet — A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14 melléklet — Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15 melléklet — Nyilatkozat finanszírozás mód választásáról

Európai unió ___________

Európai Strukturális
~ Beruházia AIa~k

gEFEKrETES A .JOV•IE

a

‚
Kelt: Jászboldogh * 08 3/

iWt7u~

Kelt:

MAGYARORSZÁG
KORMANVA



SZÉCHENYI

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-1 6-JNI -2019-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Megnevezési Nettó Nettó egységárra Összesen (Ft)
MennyiségTámogatást igénylő Költségkategória Költségtípus költségelem egységár (Ft) jutó ÁFA (Ft)

.Jászboldogháza Beruházáshoz Építéshez kapcsolódó Új építéshez
Községi kapcsolódó költségek kapcsolódó 1 56 699 695 15 008 613 72 008 613

Önkormányzat költségek költségek
~Jászboldogháza Beruházáshoz Eszközbeszerzés Tárgyi eszközök

Községi kapcsolódó költségei beszerzésének 1 9 897 164 2 672 234 12 569 398
Önkormányzat költségek költségei

Jászboldogháza Előzetes tanulmányok,
Községi Projektelőkészítés engedélyezési Üzleti terv költsége 1 449 023 121 236 570 259

Önkormányzat költségei dokumentumok
költségei

Jászboldogháza Előzetes tanulmányok, Műszaki tervek,
kiviteli ésKözségi Projektelőkészítés engedélyezési tendertervek és 1 2400 000 0 2 400 000

Önkormányzat költségei dokumentumok ezek hatósági

költségei
díjának_költségei

Jászboldogháza Előzetes tanulmányok,
Községi Projektelőkészítés engedélyezési Marketingstratégia 1 449 023 121 236 570 259

Önkormányzat költségei dokumentumok költsége
költségei

Jászboldogháza
Projektelőkészités Közbeszerzési Közbeszerzési 1 785 250 212 018 997 268

Községi költségei költségek szakértő díja
Önkormányzat

Európai unió —

Európai Strukturális
ésBewházis,Aiapck

BEFEKTETES A JÖVÖBE

e
MAGYARORSZÁG

KORMÁNYA
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Jászboldogháza Projektmenedzsment

Projektmenedzsm

személyi jellegű Munkabér 1 722 720 1 722 720Kozsegi ent költség
Önkormányzat ráfordítása

Jászboldogháza Projektmenedzsment Foglalkoztatást
Községi Projektmenedzsm személyi jellegű terhelő adók, 240 280 ‘ 240 280

ent költség
Önkormányzat ráforditása járulékok

Jászboldogháza Szakmai
Kötelezően előírtKözségi tevékenységekhez Kötelezően előírt

Önkormányzat kapcsolódó nyilvánosság nyilvánosság 121819 32891 154710biztosításának
szolgáltatások biztositásának költsége költségeköltségei

Jászboldogháza Szakmai
EgyébKözségi tevékenységekhez Marketing,

kommunikációs
Önkormányzat kapcsolódó kommunikációs 4 974 800 1 3-43 196 6 317 996

tevékenységszolgáltatások szolgáltatások költségei
költségeiköltségei

Jászboldogháza Szakmai
Községi tevékenységekhez Műszaki ellenőriMűszaki ellenőri

Önkormányzat kapcsolódó szolgáltatás 785 250 212 018 9~7 268szolgáltatás költsége
szolgáltatások költsége

költségei
ELSZAMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 78 525 024

Európai Unió __________

Eur6pa~ Strukiurgias
áBoiuházásAjapok

BEFEKTETES A JÖVŐBE
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‘3 -‘-s •

I
•• ••~ : ~ •“~‘ •‘

— — —

M AG VA RORSZAG
KORMANVA



SZÉCHENYI

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-l 6-JNI -2019-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

2. sz. melléklet

Források (Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 78 525 024
Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek 20 023 747
koltsegei
Osszesen 98 548 771

Közremű ödő Szervezet

Pl-l.

6t3p3

~

(f~.4 ~
Kelt: Jászbold háza, 2O2QP’.P.~»3/.

Európai Unió ~—

Európai Stwkturális
És BemMzásA~#ck

MAGYARORS2AG
KO€U”ANYA IEFEKTETÉS A JÖVÖDE
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A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-l 6-JNI -2019-00011
Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

3. sz. melléklet

Jászboldogháza Községi Önkormányzata Jászboldogházán a 665/7 hrsz-on nyilvántartott saját
tulajdonú területén tervezi kialakítani a látogatóközpontot és a hozzá kapcsolódó különálló irodát és
szociális épületet. Az épületek megközelítése 02/14 hrsz-ú önk. tulajdonában lévő útról lesz
lehetséges. A központ és a különálló iroda, szociális blokk részére a strand területéből lett leválasztva
egy 1766 m2 alapterületű Új telek.

A látogatóközpont egy zárt és egy nyitott, de fedett részből fog állni. Ezen utóbbi részen még
rosszabb időben is lehet majd programokat tartani, mert két oldalról védetten alakítjuk ki.

A pályázat főbb elemei:

- Látogatóközpont kialakítása

- A település természetei értékeit bemutató interaktív kiállítás (látogatóközpont épületében)

- Tematikus tanösvény

- A település természeti értékeit bemutató kisfilm (10 perc az épületben vetitve)

.6

Kelt: Jászb. .bghá;a, 2’20 Qg 31

Európai Unió __________

Európai Struklurális
És Befuházia AJapck

. .

MAGYARORSZÁG
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A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-l 6-JNI-201 9-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

4 sz melléklet

Kelt:

Európai Unió __________

Európai Strukturális—— —

ésBe’uházásiA~pc4’

.03

Mérföldkő
~ elérésének Megvalósítani tervezett eredmény leírása

tervezett dátuma
1. 2020.10.31 A projekthez kapcsolódó előkészítési munkálatok elvégzése, ezen belül:

műszaki tervek elkészítése, marketingstratégia elkészítése, TDM
szervezet nyilatkozata vagy projektgazda szándéknyilatkozata a majdani

belépésről. Telekmegosztás megvalósítása
2. 2020.11.30 A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

lefolytatása.
3. 2020.12.31 Kivitelezési munkálatok 50% elvégzése, műszaki ellenőri beszámoló,

projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak időarányos elvégzése.
4. 2021.01.15 Kivitelezési munkálatok 100% elvégzése, műszaki ellenőri beszámoló,

projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak időarányos elvégzése.
5. 2021.01.30 Projekt fizikai zárása, hatósági díjak, marketing, kommunikációs

szolgáltatások költségei, tárgyi eszköz beszerzés.

.... — — -

. .Q.e ‚-31.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA 8EFEKTETÉS A JÖVO~E
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5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-1 6-JNI -2019-00011
Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése B~tt&:aék Bázisórték Cél dátuma vá~’Ls összozás kumuiált

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és 2021.02.01 0 2022.12.31 1300 1300 1300
a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minösülő támogatott
helyszíneken tett látogatások várható
számának növekedése
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és 2021.02.01 0 2023.12.31 0 1300 1300
a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott
helyszineken tett látogatások várható
számának növekedése
Fenntartható idegenforgalom: A természeti ás 2021 02 01 0 2024.12.31 0 1300
a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott
helyszineken tett látogatások várható
számának növekedése
Fenntartható idegenforgalom: A természeti ás 2021.02.01 0 2025.12.31 0 1300 1300
a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott
helyszineken tett látogatások várható
számának növekedése
Fenntartható idegenforgalom: A természeti ás 2021 .02.01 0 2026.12.31 0 1300 1300
a kulturális őrökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott
helyszineken tett látogatások várható
számának nÖvekedése

I Európai Unió ___________

I Európai Sirukturális
I ésBeniházá&Aiapc4~

BEFE-KTETES A JÖVŐBEMAGYARORSZÁG
KOR MA N VA
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A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények

I Európai ~wkturái,s
I Európai Unió

I ésBeiuház4siAiapc4~

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

II~ ;N

7(’; k4’~.j

/~;.:~‘ t~Yt’ ~

c~2 ~J

Eredmény Eredmény Az eredmény nem
Mérföldkő Eredmény E~mény leírása számszerüsithető számszerűsíthető s~mnerüs~h~, egyéb

célértéke célértékének tulajdonságasorszáma megnevezése mértékeqysége

Jász
látogatóközpont A projekt megvalósítása
létrehozása a várhatóan nagyban hozzájárul a

5 térség Nem releváns 1 db település és a térség turisztika
természeti vonzerejének növekedéséhez
értékeinek

bemutatására

O

b~t-4 3 X~&~h .41—

;

~- r
~%J. O%r Z:

Kelt: Jászbold.. háza, 2~b4 o~ -~ 1

MAGYAIkORSZÁG
KORMANYA



SZÉCHENYI

KÖZBESZERZÉSI TERV

6 sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1 -16-JNI -2019-00011
Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Támogatást
Igénylő Beszerzés tárgya Becsült nettó érték Közbeszerzésieljárás tipusa Megjegyzés

Vállalkozási
szerződés a „Jász
látogatóközpont

kialakítása
Jászboldogházán a Nemzeti

Jászboldogháza térség természeti elJárásrend
községi értékeinek Kbt. Harmadik

Önkormányzat bemutatására, 56 699 695.-Ft rész 115.5(1)
valamint turisztikai bekezdés

vonzerejének szerinti nyilt
fejlesztésére’ c. eljárás

projekt kivitelezési
munkálatainak az

elvégzésére

Kelt: Jászboldogháza,

!

I Európai Unió ~
I Európai Strukturális
I ésBeruházásiAJapck

—.

V r.

MAGYARORSZÁG
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7 sz melléklet

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-l 6-JNI-201 9-00011
Kedvezményezett Jászboldogháza Községi önkormányzat

5144 Jászboidogl

Európai Unió __________

Európai Strukturális
es Beioházás~A~pdi

BEFEKTETÉS A JÖVOBE

C,
Alkotmány U. 5. 665/7 hrsz.

~~is~dc~gx Ak-

a

O

.....

—!
—

MAGYARORSZÁG
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8. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-l 5-JNI -201 9-000i I
Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

Alulirolt Szűcs Lajos polgármester a Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviseletében
nyilatkozom, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzat, mint Kedvezményezett a 272/2014. (Xl.
5.) Kormányrendelet 84. ~ (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztositéknyújtási kötelezettség
alól.

Kedv

Q4’.SÁ.

(44’

Kelt: Jászboldogh

Európa’ Un,o ___________

Európai Slrukluráhs ———

esBe’uházásiAlapo’c

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA !EFEKTETÉS A JOV•~F
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9 sz melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

Európai Unió _______

Európai Strukturális
ésBe’uházáaAiapckt

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA SEFEKTETÉS A .JÖVOBE
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10. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRÖL

Támogatási szerződés száma; TOP-l .2.1 -16-JNI -2019-00011

Kedvezményezett Jászboldogháza Községi önkormányzat

Jászboldogháza Községi Önkormányzata Jászboldogházán a 665/7 hrsz-on nyilvántartott saját
tulajdonú területén tervezi kialakítani a látogatóközpontot és a hozzá kapcsolódó különálló irodát és
szociális épületet. Az épületek megközelítése 02/14 hrsz-ú Önk. tulajdonában lévő útról lesz
lehetséges. A központ és a különálló iroda, szociális blokk részére a strand területéből lett leválasztva
egy 1766 m2 alapterületű új telek.

A látogatóközpont egy zárt és egy nyitott, de fedett részből fog állni. Ezen utóbbi részen még rosszabb
időben is lehet majd programokat tartani, mert két oldalról védetten alakítjuk ki.

A pályázat főbb elemei

- Látogatóközpont kialakítása

- A település természetei értékeit bemutató interaktív kiállítás (látogatóközpont épületében)

- Tematikus tanösvény

- A település természeti értékeit bemutató kisfilm (10 perc az épületben vetítve)

Európai Unió —~

Európa, Strukturális
is BesuhazastAiapk

BEFEKTETÉS A JÖVOBE

1’

Ő

4

Li

Kelt Jászboldogháza, 2020.

MAGYARORSZÁG
KORMAN~YA
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11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV - KÖTELEZŐEN MEGVALÓSíTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

A ‘Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében
tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-l .2.1-1 6-JNI-201 9-00011
Kedvezményezett:
Szerződésben megítélt támogatási összeg: 78.525.024.-Ft

Egyéb fejlesztés
(eszközbeszerzés,

képzés,
szoftverfejlesztés,

bértámogatás,
tanácsadás. stb.)

Kiemelt
jelentőségű 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

projekt
150 millió Ft alattiInfrastrukturális 150-500 millió Ft

fejlesztés 500 millió Ft feletti

150 millió Ftilatti
150-500 millió Ft

500 millió Ft feletti

Feladatok
A projekt előkészítő szakasza (1—3.), A projekt megvalósitási szakasza (4—8.) Igen Nem

A projekt megvalósítását követő szakasz (9—13.)
1 Kommunikációs_terv készítése x

2 Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.)elkészitése_és_lakossági_tedesztése
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez

3 kapcsolódó tájékoztató(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a
projekt fizikai zárásáig

4 Sajtóközlemény kikÜldése a projekt inditásáról és asajtómegjelenések_összegyűjtése
Sajtó nyilvános események szervezése (Ünnepélyes

5 eseményekhez, p1. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok x
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)

~ A beruházás helyszínén ‚A’, ‚B’ vagy „C’ típusú tábla Celkészltése_és_elhelyezése
7 Médiarnegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan X

8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése X

~ Sajtó-nyilvános Ünnepélyes projektátadó rendezvényszervezése

10 Sajtóközlemény kikÜldése a projekt zárásáról és asajtómegjelenések_összegyűjtése

11 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványokkészítése
12 T~RKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal x

13 A beruházás helyszínén ‚D’ típusú tábla elkészitése éselhelyezése ‚

MAGYAROkSZÁG
KORMÁNYA

Európai unió
Európai Strukturális
os Be’uh&ásiAwool’

BEFEKTETES A JÖVŐBE
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Európa’ Un’6 __________

Európai Strukturális
~ BeiuházásAiapk

SCFEKTETÉS A JOV•IE

Nyilatkozat
a részletes kommunikációs terv elkészítésének és benyújtásának időpontjáról

NEM RELEVÁNS

M AGYARORSZAG
KORMÁNYA
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12 sz melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESITŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA

Európai Unió _________

Európai Strukturális — — —

~BenihazáaaAiapo~

BEFEKTETES A JOVOBE

NEM RELEVÁNS

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA
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13. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

NEM RELEVÁNS

S Bemházás’ Alapok

BEFEKTETÉS A JÖV•~EMAGYAP.QRSZAG
KORMANVA
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14. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

Európai Unió ___________

Európai Strukturális — —

~BexuházásA»pc4

BEFEKTETES A JÖV•IEMAGYARORSZÁG
KORMANYA



SZÉCHENYI~

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JNI-2019-00011

Kedvezményezett: ‚~szboldogháza Községi Önkormányzat

15. sz. melléklet

Alulirott Szűcs Lajos polgármester, mint a kedvezményezett képviseletében eljáró személy a TOP-l .2.1-16-JN1-201 9-00011 azonositószámmal nyilvántart U
projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Finanszírozás módja Vegyes finanszírozás esetén
Megnevezés Támogatás (szállitól finanszírozási TámogatásiKöltségkategórla Költségtipus (Költségelem) összege (Ft) utófinanszirozáslvegy összeg. Támogatási összeg —

Szállítól finanszírozáses finanszírozás) Utófinanszirozás
Beruházáshoz Építéshez Új építéshez

kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó 56 699 695 utófinanszírozás -

költségek költségek költségek
Beruházáshoz Tárgyi eszközök utófinanszirozásEszközbeszerzéskapcsolódó költségei beszerzésének 9 897 164 -

költségek költségei
Előzetes utófinanszirozás

Projektelőkészités tanulmányok,
koltsegei engedélyezési Üzleti terv költsége 449 023 -dokumentumok

költségei
Előzetes Műszaki tervek, utófinanszirozás

tanulmányok, kiviteli ésProjektelőkészités engedélyezési tendertervek és 2400 000 -

kóltsegei dokumentumok ezek hatósági

költségei dijának költségei
Előzetes utófinanszirozás

Projektelőkészítés tanulmányok, Marketingstratégia 449 023
költségei engedélyezési költsége

dokumentumok

I Európai JnÍó __________

I Európa, &rukturáIis ____________

. .~‚& I ésBe.uházá&AJ ______

MAGYARORSZÁG
KORMANYA DEFE~CETÉS A JÖVÖBE ‚

NYILATKOZAT FINANSZÍROZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL
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Közremdködő Szervezet
3

/ ~\~“~“t. ~ —~
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költségei
Projektelőkészítés Közbeszerzési Közbeszerzési utófinanszírozás785 250költségei költségek szakértő díja

Projektmenedzsme Projektmenedzsme utófinanszirozásnt személyi jellegű Munkabér 1 722 720nt költség ráforditása

Projektmenedzsme Projektmenedzsme Foglalkoztatást utófinanszirozásnt személyi jellegű terhelő adók, 240 280nt költség ráforditása járulékok

Szakmai utófinanszírozásKötelezően előírt Kötelezően előírttevékenységekhez nyilvánosság nyilvánosság 121819
kapcsolódó biztosításának biztositásának

szolgáltatások költsége költsége
költségei
Szakmai utófinanszirozásMarketing, Egyébtevékenységekhez kommunikációs kommunikációs

4974800kapcsolódó
szolgáltatások szolgáltatások tevékenységköltségei költségeiköltségei

Szakmai utófinanszírozás
tevékenységekhez Műszaki ellenőri Műszaki ellenőri

kapcsolódó szolgáltatás szolgáltatás 785 250
szolgáltatások költsége költsége

költségei
Összesen 78525024
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Kelt: Jászboldo’~t’áz’2O~O..Q~:.3..

Európai Unió __________

Európai Struktur&is
ésBeniházá~Aaok

BEFEKTETES A JÖVŐBEMAGYARORSZÁG
KORMÁNYA
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I Európai Unió __________

Európai Struklurális

I ~ Bo’uházásíAjapclc ~

DEFEKTETES A JOVÖREMAGYARORSZÁG
KORMÁNYA


