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Iktatószám: IKT-2018-611-I1-0000…. 

Kedvezményezett neve: Szajol Községi Önkormányzat 

Projekt címe: Szajol Holt-Tisza horgászturizmus fejlesztése 

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

 
Támogatási Szerződés  

 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium 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) 

 
Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető, Kemény Andrea osztályvezető 
Azonosító szám: 237309 
PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 

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

 
Postacím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Székhely/Lakcím: 5081 Szajol Rózsák tere1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 732747  
Adószám: 15732743-2-16 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745004-15409326-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Szöllősi József polgármester 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást 
tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számon regisztrált, 
2017.06.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.04.05. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján 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 
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 Szajol Holt-Tisza horgászturizmus fejlesztése című és TOP-1.2.1-16-
JN1-2017-00001 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. 
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2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Szajol, 048/3 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 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 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  
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 05. hó 01. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. 01. hó 01. nap. 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt befejezése és lezárása 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 03. hó 31. nap. 
 
A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban 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: 2020. év 06. hó 29. nap.  
 
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 összköltsége 60.000.000.- Ft, azaz hatvanmillió forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 60.000.000.- Ft, azaz hatvanmillió 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. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100. %-a, de legfeljebb 60.000.000.- 
Ft, azaz hatvanmillió  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 utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 60.000.000.- Ft, azaz hatvanmillió forint. 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

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 
támogatásból 

60.000.000.- Ft, azaz hatvanmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak. 
 
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. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4.-65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

6. A 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. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
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 
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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, 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 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 
aláírásának 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 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.
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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 5 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 értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 

 

P.H.  

 

Kelt: Szajol, 2018. ………….. 

………………………………. 

 

Közreműködő Szervezet 

 

P.H.  

 

Kelt: Szolnok, 2018. …………. 

 
 
 
Mellékletek: 

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 és műszaki-szakmai eredmények 
6. melléklet – Közbeszerzési terv  
7. melléklet – A megvalósítás 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 (létesítő) 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 finanszírozási mód választásáról 
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1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

Támogatást 

igénylő 
Költségkategória Költségtípus 

Megnevezés / 

Költségelem 
Mennyiség 

Nettó egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra jutó 

ÁFA (Ft) 

Összesen (Ft) 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Új építéshez kapcsolódó 
költségek 

1 984 386 265 784 1 250 170 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Új építéshez kapcsolódó 
költségek 

1 40 300 000 10 881 000 51 181 000 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Tárgyi eszközök 
beszerzésének költségei 

1 1 592 473 429 967 2 022 440 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Üzleti terv költsége 1 728 000 0 728 000 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Műszaki tervek, kiviteli és 
tendertervek és ezek 
hatósági díjának költségei 

1 1 675 000 452 250 2 127 250 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Üzleti terv költsége 1 144 140 0 144 140 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési szakértő 
díja 

1 392 000 0 392 000 
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SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Személyi jellegű egyéb 
kifizetések 

1 1 250 000 0 1 250 000 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Foglalkoztatást terhelő 
adók, járulékok 

1 247 000 0 247 000 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának költsége 

1 150 000 0 150 000 

SZAJOL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

1 400 000 108 000 508 000 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 60.000.000.- 

 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. ………… 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. …………. 
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2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

 
Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

 
 

Források (Ft) 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 60.000.000.- 

Összesen 60.000.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. …………. 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. ………… 
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3. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus 

fejlesztéseként horgászhelyek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként 

megépítésre kerül egy megújuló energiaforrásokat használó, akadálymentesített, család és 

gyermekbarát mosdó-zuhanyzó-wc kiszolgáló helyiség, ahol helyet kap pelenkázó és gyermekeknek 

szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesül a komplex akadálymentesítés. Megépítésre kerül 

egy bárki által térítésmentesen látogatható szabadidő park, játszótérrel, homok focipályával. A 

kialakítandó szabadidőparkban családi tűzrakó helyek kerülnek kialakításra, valamint fedett 

pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy szabad közösségi tér. Megépítésre kerül 

egy kiszolgáló út, ami biztosítja a tópartra történő akadálymentesített lejutást és a horgászhelyeket 

„elválasztja” a szabadidő park többi létesítményétől. OTÉK előírása szerinti számú, a nap 24 órájában 

bárki által hozzáférhető parkoló és kerékpár támaszok kerülnek kialakításra. A szelektív 

hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények kerülnek beszerzésre. A kialakításra kerülő 

helyszín egész évben szabadon látogatható. A megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan egy 

hónapja került az Önkormányzat tulajdonába. A helyszínen jelenleg árnyékot adó fák, téglával kirakott 

kezdetleges tűzrakó helyek és a tavon 3 db stég van. A természeti adottságok lehetőséget 

biztosítanak a horgászás mellett családi pihenésre is. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. …………. 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. ……..…… 
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4. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2019.03.31. 

Kiviteli tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése, 

marketingstratégia elkészítése, részletes tervezői költségvetés 

benyújtása, a projekt által érintett környezeti elemekre vonatkozó 

állapotfelmérés elkészítése 

A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségelem 

vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható 

költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek 

való megfelelés igazolása 

2. 2019.09.30. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 

3. 2019.11.30. 
Kivitelezés 50%-os készültségének elérése, műszaki ellenőrzés, 

projektmenedzsment elszámolt költségekkel arányos része 

4. 2020.03.31. 

Kivitelezés 100%-os teljesítése, műszaki ellenőrzés, 

projektmenedzsment elszámolt költségekkel arányos része, 

nyilvánosság 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat  
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. ………………. 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. …………….. 
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5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 

Monitoring mutató megnevezése 
Bázisérték 

dátuma 
Bázisérték Cél dátuma 

Cél 
változás 

Cél 
összváltozás 

Cél 
kumulált 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

2016.12.31 0 2021.12.31. 700 700 700 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

- - 2022.12.31. - 700 700 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

- - 2023.12.31. - 700 700 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

- - 2024.12.31. - 700 700 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

- - 2025.12.31. - 700 700 

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának növekedése 

- - 2026.12.31. - 700 700 
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A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények: 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény 
megnevezése 

Eredmény leírása 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 

tulajdonsága 

4 Kerti pavilon 
A kerti pavilon felülről zárt, oldalról nyitott 

pilléreken nyugvó eső védett hely 
74 m

2 

Főzési lehetőség biztosítása. 

Időjárástól független itt tartózkodás. 

Közösségi tér 

3 Játszótér kialakítása 

Játszótéri eszközök beszerzése, amik 

megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány 

biztonságtechnikai követelményeinek és az 

MSZT, valamint a 

SZAMEI Kft. által tanúsítottak 

9 darab 

A kisgyermekes családok általi 

látogatottságot növeli. Korosztályok 

szabadidejének együtt eltöltése 

4 

Megújuló 

energiaforrás 

hasznosítása 

A használati melegvíz igény kiszolgálása 

érdekében a tető héjazatra napkollektor 

kerül kiépítésre, ezzel is csökkentve az 

üzemeltetés költségeit, és 

kihasználva a napenergia, mint megújuló 

energiaforrás adta lehetőséget. 

1 darab 
A kialakítandó vizesblokk költség 

hatékony működtetése 

4 Mosdó építés 

Vizesblokk kialakítása, zuhanyzókkal, 

gyermek mosdókkal és akadálymentesített 

mosdóval, valamint pelenkázó helyiséggel. 

A belső tereken kívül 

kültéri mosogató, vízkivételezési 

épületrésszel is rendelkezik. 

80 m
2 

A Holt-Tisza horgászati turizmushoz 

kapcsolódó kiszolgáló helyiség, mely 

növeli az itt tartózkodók komfort 

érzetét. Növelve ezzel az itt eltöltött 

időt. 
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4 Akadálymentesítés 
A pályázati felhívás alapján kötelező 

akadálymentesítés megvalósítása 
1 darab 

Komplex akadálymentesítés valósul 

meg. 

4 Szabadtéri színpad 

Rendezvények megtartásának helyszínéül, 

kiépítésre kerül egy betonozott, műsoros 

rendezvényeknek lehetőséget biztosító 

színpad. 

 

 

1 darab 

A már hagyománnyá vált vízre Szajol 

rendezvény színvonalának növelése, 

egyéb rendezvények, szabadtéri 

előadások megvalósíthatósága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. ……………… 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. ……………… 
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6. sz. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 

Támogatást 

igénylő 
Beszerzés tárgya Becsült nettó érték 

Közbeszerzési 

eljárás típusa 
Megjegyzés 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Építés és 

eszközbeszerzés 
42.876.859.-Ft. 

Kbt.113.§. 

szerinti eljárás 
 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. ………………… 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. ………..…. 
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7. sz. melléklet 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 
 
 
Projekt helyszíne: Szajol, 048/3 hrsz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szajol, 2018. …………… 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szolnok, 2018. ………….…. 
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8. sz. melléklet 
 
 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 
 
 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00001 
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

 
 

Alulírott Szöllősi József polgármester, Szajol Községi Önkormányzat képviseletében nyilatkozom, 

hogy Szajol Községi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00001 mint Kedvezményezett a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási 

kötelezettség alól. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt: Szajol, 2018. …………….. 
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9. sz. melléklet 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

NEM RELEVÁNS  
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10. sz. melléklet 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

 
A fejlesztésünk teljes mértékben illeszkedik a pályázati felhívás 3.1.1. C) d) pontjához, ami Önállóan 

támogatható tevékenységként jelöli meg a Horgászturizmus fejlesztését: Természetes vizek mellett 

kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, 

stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely 

fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük. Cél a horgászturizmus fejlesztése, egy komplex 

családi parkkal. A fejlesztés során létrejövő horgászati lehetőség és a kialakításra kerülő infrastruktúra 

nagymértékben hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának javításához. A létesítmény egész évben 

nyitva tartó, szabadon látogatható lesz, ami csökkenti a turizmus időbeni koncentráltságát. Bevonásra 

kerülnek a vendéglátással, turisztikával, szálláshelyadással foglalkozó kis és középvállalkozások, 

valamint a szajoli Tiszakanyar Horgász Egyesület. A tervezett fejlesztés közvetlen és közvetett 

munkahelyteremtést eredményez. A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 

048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként horgászhelyek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztésként megépítésre kerül egy megújuló energiaforrásokat használó, 

akadálymentesített, család és gyermekbarát mosdó-zuhanyzó-wc kiszolgáló helyiség, ahol helyet kap 

pelenkázó és gyermekeknek szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesül a komplex 

akadálymentesítés. Megépítésre kerül egy bárki által térítésmentesen látogatható szabadidő park, 

játszótérrel, homok focipályával. A kialakítandó szabadidőparkban családi tűzrakó helyek kerülnek 

kialakításra, valamint fedett pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy szabad 

közösségi tér. Megépítésre kerül egy kiszolgáló út, ami biztosítja a tópartra történő akadálymentesített 

lejutást és a horgászhelyeket „elválasztja” a szabadidő park többi létesítményétől. OTÉK előírása 

szerinti számú, a nap 24 órájában bárki által hozzáférhető parkoló és kerékpár támaszok kerülnek 

kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények kerülnek beszerzésre. 

A kialakításra kerülő helyszín egész évben szabadon látogatható. Rövid távú hatásként létrejövő 

horgász helyek és szabadidő park a megfelelő infrastruktúrával biztosítja az ide látogató turisták 

igényeit. Rövid távú hatásként jelentkezik a munkahelyteremtés is. Közvetlenül a projektgazdánál 2 fő 

kisegítő a part és a kiszolgáló helyiségek rendben tartására. Közvetetten is új munkahelyek jönnek 

létre az együttműködő kisvállalkozóknál, mind a szálláshelyen, mind a vendéglátó egységben, a 

megnövekvő forgalom hatására. Forgalomnövekedés várható a községben működő Horgászbolt 

kisvállalkozónál is, valamint az élelmiszer boltot üzemeltető kis vállalkozásoknál. Középtávú hatásként 

a helyi kis és közép vállalkozások erősödésével, tevékenységi körük bővítésével számolunk. Hosszú 

távú célként Szajol természeti adottságaiban rejlő potenciális turizmus fellendítése a térség többi 

településének turisztikai értékeit is növeli. Erősítve ezzel a térség kis és közép vállalkozásait. A 

fejlesztés illeszkedése a területspecifikius melléklethez: Illeszkedés a megyei területfejlesztési 

programhoz: Beavatkozás: 1.4.3. Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-



 

2 
 

és vadászturizmus, vizes élőhelyek természetközeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza, 

Tisza-tó, Kőrös mente Tiszazug). Megvalósítandó fejlesztésünk horgászturizmus fejlesztése a Tisza 

mentén, így kimutatható a beavatkozás szintű kapcsolat. Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez: A fejlesztés hatása térségi szintű, a fejlesztéssel érintetett települések száma 

legalább 5. Közvetlen szomszédos települések turizmusára nagy hatással van, elősegítve a környező 

települések látogatottságának növelését is. Ezek a települések: Szajol, Tiszapüspöki, 

Törökszentmiklós, Nagykörű, Szolnok. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez: A megvalósítandó 

fejlesztésünk szorosan kapcsolódik a falusi turizmus, vendéglátás területéhez. A horgászati lehetőség 

kialakítása a település és a térség vonzerejének növelésével hozzájárul a helyi gazdaság 

fejlődéséhez.  

 

 
 
 
 
 
 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt: Szajol, 2018. …………….. 
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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-1.2.1-16-JN1-2017-00001    

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat    
Szerződésben megítélt támogatási összeg: 60.000.000.- Ft    

Kiemelt 
jelentőségű 

projekt 
1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

  

Infrastrukturális 
fejlesztés 

150 millió Ft alatti X    
150-500 millió Ft    

500 millió Ft feletti    
Egyéb fejlesztés 

(eszközbeszerzés, 
képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti    
150-500 millió Ft    

500 millió Ft feletti   

 
Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.), A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.) 

Igen Nem 
 

1 Kommunikációs terv készítése  x  

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

 x  

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a 
projekt fizikai zárásáig 

x  

 

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

 x  

5 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 

 x 
 

6 
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

x   
7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan  x  
8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése x   

9 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése 

 x  

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

x   

11 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

 x  
12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal x   

13 
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

 x  

 

 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Szajol, 2018. …………… 

 

 

………………………………. 

 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
Kelt: Szolnok, 2018. ………….…. 
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12. sz. melléklet 

 

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

 

NEM RELEVÁNS 
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13. sz. melléklet 
 
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA 

 
 

 
NEM RELEVÁNS
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14. sz. melléklet 
 

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 
 

NEM RELEVÁNS 
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15. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT FINANSZÍROZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL 

 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat 

Alulírott Szöllősi József polgármester, Szajol Községi Önkormányzat  mint kedvezményezett képviseletében eljáró személy a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 

azonosítószámmal nyilvántartott projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 

Költségkategória Költségtípus 
Megnevezés 

(Költségelem) 
Támogatás 
összege (Ft) 

Finanszírozás módja 
(szállítói finanszírozás/ 
utófinanszírozás/vegy

es finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás esetén 

Támogatási 
összeg - 

Utófinanszírozás 

Támogatási 
összeg – Szállítói 

finanszírozás 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Új építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

1 250 170 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Új építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

51 181 000 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Tárgyi eszközök 
beszerzésének 
költségei 

2 022 440 utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Üzleti terv költsége 728 000 utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 
tendertervek és ezek 
hatósági díjának 
költségei 

2 127 250 utófinanszírozás - - 



 

2 
 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Üzleti terv költsége 144 140 utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

392 000 utófinanszírozás - - 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordítása 

Személyi jellegű 
egyéb kifizetések 

1 250 000 utófinanszírozás - - 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordítása 

Foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

247 000 utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

150 000 utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

508 000 utófinanszírozás - - 

Összesen 60.000.000 - - - 

 

 

 

………………………………. 

Szajol Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Szajol, 2018. …………..  

………………………………. 

 

Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
Kelt: Szolnok, 2018. …………..…  

  


