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3. számú  
PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS  

Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! 

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: 

A jelentés tárgyát képezı 
idıszak: 

Kezdı dátum:  

2010.04.08. 

Záró dátum: 

2010.10.07. 

Tényleges kezdet dátuma:  

2009.03.06. 

A projekt megvalósításának 
tényleges kezdete és várható 
befejezése: 

Várható befejezés dátuma:  

 

2011.04.30. 

A jelentés kitöltéséért felelıs 
személy: 

Schandl Jánosné 

Telefon, fax: Tel: 26/398-255, fax: 26/398-163 

E-mail: foepitesz2@visegrad.hu 
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2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETİ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI 
ELİREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDİSZAKBAN ELÉRT 
EREDMÉNYEKRİL!  
A KEOP-7.2.1.2-2008-0023. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”  
pályázat elıkészítéshez készült Támogatási szerzıdés aláírásának, hatálybalépésének 
dátuma: 2009. április 07. A Támogatási szerzıdés 1. sz. melléklete, az Útvonalterv 
szerinti beszerzések, közbeszerzések az alábbiak szerint megtörténtek: 
- A projektfejlesztési szakasz közbeszerzési eljárásait lefolytató közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztása, szerzıdéskötés határidıre megtörtént. (Nyert: Gál és társa Ügyvédi Iroda). 
- A PIU szervezet kiválasztása, szerzıdéskötés megtörtént, a mőködése folyamatos. 
(Nyert: Vinodom Építészeti Szolgáltató BT). 
- A kommunikációs tanácsadó kiválasztása, szerzıdéskötés 2009. 04.30-val 
megtörtént.(Nyert: Dunakanyar Film Mősorkészítı BT). 
- Az RMT/CBA készítı kiválasztása, szerzıdéskötés 2009.05.18-ra elkészült. (Nyert: 
ADITUS Zrt) 
- Az elızetes környezetvizsgálat, hatásvizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésére a vállalkozó kiválasztása hirdetmény nélküli egyszerő eljárás keretében, a 
szerzıdéskötés 2009. május 11-re megtörtént. (Nyert: Agruniver H.Kft) 
- A vízjogi és építési engedélyes tervek készítıjének kiválasztása hirdetmény 
közzétételével induló egyszerő eljárással, szerzıdéskötés 2009. 05. 20-val megtörtént. 
(Nyert: Tér-team Kft) 
A PR tevékenységek keretén belül elkészült a civil szervezetek felkutatása, véleményük 
összefoglalása, a közremőködı szervezettel egyeztetve a Kommunikációs terv és a 
Válságkommunikációs terv 2009. szeptember 07-re. 2009. május 20-án Közmeghallgatás 
volt Visegrádon a mozi épületében. A város eseményeirıl folyamatos tájékoztatás, 
híranyag látható a Danubia és a Dunakanyar Televízió adásaiban. 
 
Az elızetes vizsgálati dokumentáció és a hatóságra történı beadása 2009. 09. 07-én 
megtörtént. 
A tervezés elıkészítı munkálatai megkezdıdtek, elkészült az érintett ingatlanok listája, 
mely alapján megindulhat az ingatlan terület-elıkészítı munka. 
 
Esélyegyenlıségi munkatárs kijelölése megtörtént. Jelenleg a felsı és középvezetésben 4 
nı dolgozik az eredeti 2 fıvel szemben. A fizikai dolgozók rugalmas munkaidı-
beosztásba sorolása megtörtént. A GYES-n lévı munkatársakkal való kapcsolat 
folyamatos. A Visegrádi Hírek helyi újság minden példánya eljut a munkatársakhoz. 
Amennyiben bármilyen céges rendezvényre kerül sor, telefonon, szükség esetén írásban 
értesítjük, egyeztetjük a részvételt. ( július 1-i köztisztviselıi és közalkalmazotti nap, 
karácsonyi ünneplés, stb). 
A Támogatási szerzıdés megkötését követı szerzıdésekben szerepel a környezeti 
szempontok alkalmazása az eszközök, alapanyagok beszerzésével kapcsolatban. 
A tervezıi szerzıdésben a fenntarthatósági vállalások rögzítésre kerültek. 
A Hivatalban kihelyezésre került egy „Ötletláda”, mely minden hónap elsı és harmadik 
hétfıjén ürítésre kerül. 
2009. október-november hónapjában az iskolában papírgyőjtésre kerül sor. 
A PIU mőködése során elkészítette a Monitoring tervet, a Minıségbiztosítási tervet, a 
Kockázatkezelési tervet, a Számviteli eljárásrendet.  
Két alkalommal nyújtott be Változásbejelentést és Kifizetési kérelmet. A 
Változásbejelentések pénzügyi-, határidı- és név- illetve személyi módosításokat 
tartalmaztak.  
Ez az összegzés a I. PEJ idıszakára vonatkozik. 
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Az alábbiakban a II. PEJ idıszakának összefoglalója következik: 
 
A pályázat elıkészítési szakaszának közbeszerzési-, beszerzési eljárásai sikeresen 
befejezıdtek már az elızı ciklusban. Egyedül az „Egyéb területelıkészítı munkák és 
Értékbecslés” feladatra történt a három árajánlat alapján a Vállalkozó kiválasztása, 
nevezetesen dr. Kiss György Ügyvédi Iroda személyében.  
A Támogatási szerzıdés 1. sz. melléklete, az Útvonalterv az elmúlt idıszakban az 
alábbiak szerint változott: 

- Környezetvédelmi engedély – Elızetes vizsgálati dokumentáció – Hatósági 
engedélyeztetésének befejezési idıpontja változott, mivel a beadástól – 
2009.09.07. – számított 45 napos határidıtıl eltérıen a Hatóság a „Véleményét” 
2009. 11.23-i dátummal adta meg és küldte el az Önkormányzatnak az eredeti 
2009. 10. 20-a helyett. A környezeti hatástanulmány elkészült, de a MÁSZ érték 
bizonytalansága miatt még nem benyújtható. 

- A „Régészeti felmérés/feltárás tevékenység határidıre (2009. 11. 30.) elkészült. 
Ez a munkafolyamat kapcsolódik, része az „Egyéb projekt megvalósításához 
kapcsolódó tanulmány” munkafolyamatnak, számlázása e munkával megbízott 
AGRUNIVER Kft szerzıdés szerinti 3. részszámlájában fog megtörténni. 

-  Az Egyéb terület elıkészítı munka és Értékbecslés munkafolyamatra dr. Kiss 
György Ügyvédi Irodával megkötött szerzıdést módisítani kellett, mivel a 
szerzıdés megkötésekor figyelmen kívül maradt a terület elıkészítési munkákra 
Megbízó ajánlati felhívásában megjelölt végsı teljesítési határidı – ami 
elıreláthatólag 2010. augusztus 31. A szerzıdésben csak az elıkészítı 
munkálatokra megjelölt határidı került rögzítésre, a teljesítési véghatáridı a 
Szerzıdésben nem került meghatározásra. Az ingatlanok minısített értékbecslı 
által történı értékbecslése megtörtént. A többi területelıkészítéssel kapcsolatos 
munkák folyamatban vannak. 

- A folyók mértékadó árvízszintjérıl szóló 15/1997 (IX.19.) KHVM rendeletet 
módosító jogszabály elfogadása van folyamatban. A jogszabályi változás 
nagymértékben befolyásolja a megbízott tervezı tevékenységét, a végleges 
nyomvonal, az igénybevételre kerülı területek pontos nagyságát.. Ezen adatok 
pontos meghatározása elengedhetetlenek a jelenleg folyó feladatok ellátásához. 
     A MÁSZ értéktıl nagymértékben függı tervezési munkák a várható változás 
miatt késedelembe kerültek. A tervezést végzı kft. több terv-vázlatot készített 
már a különbözı Mász-értékek és kiviteli megoldások lehetıségeire, azonban a 
MÁSZ várható változása miatt a munka jelenleg függıben van. Ugyanez 
vonatkozik az RMT készítésére, a munkák folyamatban vannak, de a MÁSZ-
értéktıl függı munkálatok kidolgozása várat magára. A MÁSZ-értékek 
változásával kapcsolatosan a Miniszterhez írt kérelmünkre küldött válasz sem 
adott egyértelmő választ, így a jogszabály változását a munkálatokkal meg kell 
várni. A tervezési munkával összefüggésben a „Megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszonelemzés” elkészülte az elıirányzott 2010. február 15-e helyett még 
elıre nem látható idıpontra csúszik. Ugyanez vonatkozik az elızetes környezeti 
vizsgálat és hatástanulmány elkészítésére is. 

A kommunikációs feladatokat végzı Dunakanyar Film Bt-vel közös szervezésben 2009. 
november 18-án lakossági fórumot szerveztünk, ahol a tervezık részvételével a 
beruházás elıkészítésének alakulásáról kaptak tájékoztatást a résztvevık. Szintén közös 
szervezésben 2009. december 03-án nyílt napot tartottunk a Hivatal tanácstermében 
ahova a  civil szervezeteket külön meghívóval invitáltuk. Ezekrıl a fórumokról képanyag 
is készült, valamint híradó és részletes felvétel, melyet a helyi Danubia Televízió több 
alkalommal is sugárzott.  
A vállalásoknak megfelelıen az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében létrehozott 
„környezetvédelmi alapot” 500.000.- Ft értékben. A Környezetvédelmi program 
elkészítése folyamatban van. 
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Két alkalommal nyújtottunk be Változásbejelentést és egy alkalommal Kifizetési 
kérelmet. A Változásbejelentések pénzügyi-, határidı- és személyi módosításokat 
tartalmaztak. 
A III.PEJ idıszakának összefoglalója: 
 
A MÁSZ érték várható változása miatt a munkálatok kényszerőségbıl elhúzódtak, mivel 
az új rendelet megjelenését meg kellett várni. 
 
Ennek következtében a  környezeti hatásvizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány az 
eredeti útvonaltervtıl eltérıen késıbb készült el, késıbb került a hatósághoz 
benyújtásra, nevezetesen 2010. május 19-én. A hatóság hiánypótlást írt elı, ezt 
teljesítették, várható az engedély megadása. A munkát végzı AGRUNIVER Holding Kft-
vel Jegyzıkönyv keretében, mely a vállalkozási szerzıdés 1. sz mellékletét képezi – a 
helyzetnek megfelelıen határidı módosítás történt. 
A fentiekkel azonos módon a tervezési munkálatok is késedelembe kerültek a MÁSZ-
értékek változása miatt. A Tér-Team Kft-vel is jegyzıköny keretén belül módosultak a 
határidık. Az engedélyezési tervek a 2010. október 11-ei héten beadásra kerülnek. 
Az engedélyek meglététıl függıen alakul majd ki a pályázat második fordulójára történı 
benyújtás idıpontja. 
Az érintett állami és magán ingatlanok tulajdonosaival folyamatos a megbízott Ügyvédi 
Iroda kapcsolattartása, a vagyonkezelık tekintetében a 4 közül két esetben már 
megtörtént a hozzájárulás megadása , két esetben folyamatban van. Az állami tulajdon 
tekintetében a Magyar Állami Vagyonkezelı Szervezetnél a megyei területi iroda és az 
országos központ egyaránt intézkedik, egyenlıre nem tudni, hogy végül is ki a partner, 
de folyamatban van, remélhetıleg mielıbb megszületik a hozzájáruló nyilatkozat. A 
magántulajdonosokkal a tulajdonosi hozzájárulási megállapodás megkötésre került. 
Az RMT készítése a MÁSZ érték várható változása miatt kényszerőségbıl elhúzódott, 
mivel az új rendelet megjelenését meg kellett várni az érdemi munka elkészítéséhez. Az 
RMT 2010.07.23-án a KSZ felé benyújtásra került, a hiánypótlások megtétele után a KSZ 
továbbtervezésre javasolta. 
- A kommunikációs feladatokat végzı Dunakanyar Film Mősorkészítı Bt, a vele 
megkötött szerzıdésnek megfelelıen végzi feladatát, a szerzıdésben meghatározott 
mennyiségő tájékoztató és nagyobb hirdetések is elkészültek, és kihelyezésre kerültek. 
A projektmenedzsment munkája folyamatos, a szükséges adminisztrációt, kifizetési 
kérelmeket, változás-bejelentéseket, projekt elırehaladási jelentéseket elıírás szerint 
határidıre folyamatosan teljesíti. 
A vállalásoknak megfelelıen az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében létrehozott 
„környezetvédelmi alapot” 500.000.- Ft értékben. A Környezetvédelmi program elkészült, 
a képviselı-testület megszavazta, a hatósághoz történı benyújtása jóváhagyásra 
folyamatban van. 
A jelentési szakaszban 4 kifizetési kérelmet és 3 változás-bejelentést nyújtottunk be, a 
kifizetések megtörténtek, a változás-bejelentések elfogadásra kerültek. 
A 2010. október 3-i választások alkalmával Visegrád Város Önkormányzatánál 
polgármester változás történt. Az új polgármester és új testület hivatalos beiktatása 
2010. október 14-én fog megtörténni. 
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!  

1 MRD FELETTI ÉS ALATTI PROJEKTNÉL IS KITÖLTENDİ! 

A TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA, BONTÁSA MEGEGYEZZEN A TSZ KIFIZETÉSI TERV TÁBLÁZATÁBAN FOGLALTAKKAL.  

A KIFIZETÉSI KÉRELMEKKEL BEÉRKEZETT SZÁMLÁK KSZ ÁLTALI KIEGYENLÍTÉSÉNEK IDİPONTJÁBAN KELL FELTÜNTETNI AZ ADOTT 
IDİSZAKBAN KIFIZETÉSRE KERÜLİ TELJES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGET.  (SZÁLLÍTÓI KIFIZETÉS: BEÉRKEZÉS + 30 NAP, 
UTÓFINANSZÍROZÁS: BEÉRKEZÉS + 60 NAP) 

 

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG) 
 

2009. 

 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 
Szept
. Okt. Nov. Dec. Összesen 

1.Tevékenység: Régészeti 
felmérés/feltárás 

             

2.Tevékenység: 

Egyéb terület elıkészítı munka 
             

3.Tevékenység: Hirdetés, reklám, 
tájékoztatási tevékenység          1 062 500   1 062 500 

4.Tevékenység: Közbeszerzési 
dokumentáció készítése 

      874 336            874 336 
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5.Tevékenység: Megvalósíthatósági 
tanulmány, költség-haszonelemzés              

6.Tevékenység: Tervezési feladatok              

7. Tevékenység: Egyéb projekt 
megvalósításához kapcsolódó 
tanulmány (elızetes környezeti 
vizsgálat és hatástanulmány) 

         3 918 000   3 918 000 

8. Tevékenység: Közbeszerzési 
tanácsadó díja       715 366         715 366 

9. Tevékenység: Igénybe vett 
projektmenedzsment szolgáltatás             645 000       645 000 

10.Tevékenység: Közbeszerzési 
eljárás közzétételi költsége       162 300          162 300 

11. Tevékenység: Engedélyezési 
hatósági díjak              

12. Tevékenység: Értékbecslés              

13. Tevékenység: Különféle egyéb 
költségek              

Összesen       1 752 000   5 625 500   7 377 502 

 

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE 
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2010. 

 

  Jan Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 

1.Tevékenység: Régészeti 
felmérés/feltárás 

      2 760 000      2 760 000 

2.Tevékenység: 

Egyéb terület elıkészítı munka 
    3 150 000      3 150 000  6 300 000 

3.Tevékenység: Hirdetés, 
reklám, tájékoztatási 
tevékenység 

   1 000 000     287 500    1 287 500 

4.Tevékenység: Közbeszerzési 
dokumentáció készítése 

           1 547 998 1 547 998 

5.Tevékenység: 
Megvalósíthatósági tanulmány, 
költség-haszonelemzés 

          4 452 000 1 908 000 6 360 000 

6.Tevékenység: Tervezési 
feladatok 

          12 000 000 6 900 000 18 900 000 

7. Tevékenység: Egyéb projekt 
megvalósításához kapcsolódó 
tanulmány (elızetes környezeti 
vizsgálat és hatástanulmány) 

     3 293 000 780 000    1 610 000  5 683 000 

8. Tevékenység: Közbeszerzési 
tanácsadó díja 

            0 

9. Tevékenység: Igénybe vett 
projektmenedzsment 
szolgáltatás 

        645 000      645 000  1 290 000 
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10.Tevékenység: 
Közbeszerzési eljárás 
közzétételi költsége 

             

11. Tevékenység: 
Engedélyezési hatósági díjak 

           625 000     1 250 000  1 875 000 

12. Tevékenység: Értékbecslés     900 000          900 000 

13. Tevékenység: Különféle 
egyéb költségek 

           2 500 000 2 500 000 

Összesen 0 0 0 1 000 000 4 050 000 4 563 000 3 540 000 0 287 500 0 23 107 000 12 855 998 49 403 498 

 

 

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE 

 

2011. 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 

1.Tevékenység: Régészeti 
felmérés/feltárás 

             

2.Tevékenység: 

Egyéb terület elıkészítı munka 
             

3.Tevékenység: Hirdetés, 
reklám, tájékoztatási 
tevékenység 

290 000           290 000 

4.Tevékenység: Közbeszerzési 
dokumentáció készítése 

1 500 000            1 547 998 
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5.Tevékenység: 
Megvalósíthatósági tanulmány, 
költség-haszonelemzés 

             

6.Tevékenység: Tervezési 
feladatok 

6 300 000 

 
           6 300 000 

7. Tevékenység: Egyéb projekt 
megvalósításához kapcsolódó 
tanulmány (elızetes környezeti 
vizsgálat és hatástanulmány) 

             

8. Tevékenység: Közbeszerzési 
tanácsadó díja 

             

9. Tevékenység: Igénybe vett 
projektmenedzsment 
szolgáltatás 

 645 000           645 000 

10.Tevékenység: Közbeszerzési 
eljárás közzétételi költsége              

11. Tevékenység: 
Engedélyezési hatósági díjak              

12. Tevékenység: Értékbecslés              

13. Tevékenység: Különféle 
egyéb költségek              

Összesen 8 090 000 645 000           8 735 000 
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!  

A TEVÉKENYSÉGEK AZ EMIR-BİL GENERÁLÓDNAK AZ ON-LINE PEJ-KITÖLTİBE. A TERVEZETT KEZDET-BEFEJEZÉS SORT AZ AKTUÁLIS 
TSZ-NEK MEGFELELİEN KELL KITÖLTENI. A TÉNYLEGES KEZDET – VÁRHATÓ BEFEJEZÉS SORT ÉRTELEMSZERŐEN A TEVÉKENYSÉG 
TÉNYLEGES KEZDETÉTİL A TÉNYLEGES VAGY EHHEZ KÉPEST VÁRHATÓ BEFEJEZÉSIG - NEM CSAK A JELENTÉSTÉTELI IDİSZAKRA - KELL 
BEJELÖLNI. A MEGVALÓSÍTÁS ZÁRÓ DÁTUMA EZ UTÓBBI ESETBEN A TÉNYLEGES, VAGY A VÁRHATÓ ZÁRÓ DÁTUM. 

A projekt tevékenységeinek ütemezése 

                   2009 2010 

A  

megvalósítás  

záró dátuma 

  1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év  

1.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X X     

Régészeti felmérés/feltárás 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése   X X X     2009-11-30 

2. Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X x  X       

Egyéb terület előkészítő munka 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X x  x  x  x  x 2010-10-29 

3.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X x X X X x 

Hirdetés, reklám, 
 tájékoztatási tevékenység 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X x X X X x 2010-11-30 

4.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése  X X X X X X X x 

Közbeszerzési dokumentáció 
készítése 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése  X X X X X X X x 2011-01-15 



 
A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023   
A (fı)kedvezményezett neve:Visegrád Város Önkormányzata 
 

 
11 

5.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X X x  X x   

Megvalósíthatósági tanulmány, 

 költség-haszonelemzés 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X X x  X x  x 2010-11-15 

6.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X X X X x   

Tervezési feladatok 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X X X X x  x 2010-12-31 

7.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X X x       

Egyéb projekt megvalósításához 
 kapcsolódó tanulmány 
 (előzetes környezeti vizsgálat 
 és hatástanulmány) 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X X x  x  x x  2010-12-31 

8.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése  X X             

Közbeszerzési tanácsadó díja 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése x  X             2009-05-15 

9.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése  X X X X X X X 

Igénybe vett projektmenedzsment 
szolgáltatás 

Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X X X X X X 2011-02-15 

10.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése  X X             

Közbeszerzési eljárás 

közzétételi költsége 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése  X X             2009-05-15 

11.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése      X X X X X   - 
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Engedélyezési hatósági díjai 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése      X X X X X  x 

2010-10-29 

12.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése      X X X       

Értékbecslés 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése        X X  x    2010-04-14 

13.Tevékenység Tervezett kezdete-befejezése    X X X X X X X 

Különféle egyéb költségek 
Tényleges kezdete-várható 
befejezése    X X X X X X X 2010-12-23 
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MEGJEGYZÉS: 

Bővebb információ az 1. pontban leírtakban található. 
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4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTİL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA 
ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET 
MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!  

AZ EMIR ÁTEMELI A 4. SZÁMÚ TÁBLÁZATBÓL AZOKAT A TEVÉKENYSÉGEKET, AHOL 
CSÚSZÁS VAN. 

Tevékenyég száma, és 
megnevezése 

 

Eltérés oka 
 

Tervezett/megtett 
lépések 

 

2. Tevékenység: Egyéb terület 
elıkészítı munka 

Az Egyéb terület elıkészítı 
munka és Értékbecslés 
munkafolyamatra dr. Kiss 
György Ügyvédi Irodával 
megkötött szerzıdést módisítani 
kellett, mivel a szerzıdés 
megkötésekor figyelmen kívül 
maradt a terület elıkészítési 
munkákra Megbízó ajánlati 
felhívásában megjelölt végsı 
teljesítési határidı ami 
elıreláthatólag 2010. augusztus 
31. A szerzıdésben csak az 
elıkészítı munkálatokra 
megjelölt határidı került 
rögzítésre, a teljesítési 
véghatáridı a Szerzıdésben 

nem került meghatározásra. A  
magán ingatlan tulajdonosokkal 
az elıszerzıdés megkötésre 
került. Az állami tulajdonok 
tekintetében az idı eltolódásnak 
az oka, hogy több ingatlannál 
más a kezelı, más a tulajdonos 
és nem egyértelmő a 
szervezetek között, hogy kinek 
mire van jogosultsága. Ezt a 
folyamatot lassítja a kormány-
váltás és ezzel kapcsolatos 
szervezeti módosulások. 

A megbízott Ügyvédi Iroda 
folyamatosan egyeztet a 
szervezetekkel és próbálja 
megszerezni a hozzájáruló 
nyilatkozatokat. A munkában 
nagymértékben hátráltató volt a 
különbözı szervezetek élén 
történt változás, valamint a 
szervezetek átalakulása a 
kormányváltás következtében. 

5. Tevékenység: 
Megvalósíthatósági tanulmány, 
költség-haszonelemzés 

A tervezési munkálatokat 
nagymértékben hátráltatta a 
MÁSZ új értékének 
meghatározása, ez 3 hónap 
késedelmet jelentett a projekt 
tekintetében. Jelen tevékenység 
elkészülte a tervezési 
munkálatok függvénye. 

A várakozási idıben a 
folyamatos egyeztetés 
megtörtént, így egyes szakaszai 
kidolgozásra kerültek, de a 
végleges munkát csak a 
végleges adatok megléte esetén 
lehetett elvégezni. 

6. Tevékenység: Tervezési 
feladatok 

A tervezési munkálatokat 
nagymértékben hátráltatta a 
MÁSZ új értékének 
meghatározása, ez 3 hónap 
késedelmet jelentett a projekt 
tekintetében. 

A várakozási idıben a tervezı 
több lehetıségre felkészülve 
elkészítette a tervjavaslatokat, 
majd a rendelet megjelenésével 
a Mász-hoz igazodó terveket 
dolgozza ki. 

7. Tevékenység: Egyéb projekt 
megvalósításához kapcsolódó 
tanulmány (elızetes 
környezeti vizsgálat és 

A MÁSZ értékek változása  

A új MÁSZ értékek 
meghatározása után a lehetı 
leggyorsabban beadásra került a 
hatósághoz. 
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hatástanulmány) 

11. Tevékenység: Engedélyezés 
hatósági díjai 

Az engedélyes tervek 
elkészítéséhez igazodóan 
kerülhet kifizetésre. 

A várakozási idıben a tervezı 
több lehetıségre felkészülve 
elkészítette a tervjavaslatokat, 
majd a rendelet megjelenésével 
a Mász-hoz igazodó terveket 
dolgozza ki, amennyiben ezek 
elkészülnek, beadásra kerülnek 
akkor történik a díj megfizetése. 

13. Tevékenység: Értékbecslés A PEJ II-ben jelezve. A PEJ II-ben jelezve. 

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSBEN VÁLLALT 
SZÁMSZERŐSÍTHETİ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! 
EZ A TÁBLÁZAT AZ 1. FORDULÓBAN NEM RELEVÁNS, MARADJON ÜRESEN. A 2. 
FORDULÓBAN A TSZ-BEN RÖGZÍTETT MUTATÓK SZERINT KITÖLTENDİ. 
 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. FORDULÓBAN NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 

Kiinduló 
érték 

 

A 
jelentést

ételt 
megelızı 
idıszak 
kumulált 
értéke 

 

A 
jelentést

ételi 
idıszakb
an elért 
változás 

 

A 
jelentést

ételi 
idıszakig  
számított  
kumulált 

érték 

 

Szerzıdés-
ben vállalt 
célérték 
(adott 
évre) 

 

Monitoring 
mutató  

megnevezése 

Mutató 
mérték-
egysége 

(1) (2) (3) (4=2+3) (5) 
Visegrád 
településen árvízi 
elöntéssel 
veszélyeztetett 
terület nagysága ha 

     

Visegrád 
településen 

árvízi elöntéssel 
érintett lakosok 

száma fı 
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 
 
6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 
ELEKTRONIKUS FORMÁBAN AZ EMIR ÁTEMELI A 4-ES TÁBLA ADATAIT. 
PAPÍR ALAPON: KÖZ/BESZERZÉSEKET IS SOROLJUK FEL (TSZ KÖZBESZERZÉSEIT/BESZERZÉSEIT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
SZERINT). 

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles?  
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Régészeti felmérés/feltárás igen  

2.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Egyéb terület előkészítő munka nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

3.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Hirdetés, reklám, tájékoztatás nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

4.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Közbeszerzési dokumentáció készítése nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

5.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Megvalósíthatósági tanulmány, költség-
haszonelemzés 

nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

6.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Tervezési feladatok igen  

7.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Egyéb projekt megvalósításához 
kapcsolódó tanulmány (előzetes 
környezeti vizsgálat és hatástanulmány) 

igen  
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8.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Közbeszerzési tanácsadó díja nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

9.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Igénybe vett projektmenedzsment 
szolgáltatás 

nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

10.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Közbeszerzési eljárás közzétételi díja nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

11.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Engedélyezési hatósági díjak igen  

12.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Értékbecslés nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

13.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 
(igen/ nem) 

3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?  
 

Különféle egyéb költségek nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 
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6.2. SZERZİDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 
ELEKTRONIKUS FORMÁBAN AZ EMIR ÁTEMELI A KÖZBESZERZÉSEKET A 6.1.-BİL. 
PAPÍR ALAPON RÉSZLETEZNI KELL A KÖZBESZERZÉSEKET/BESZERZÉSEKET, HOGY HOGYAN ZAJLOTTAK. 

1.Tevé-kenység 2.Közbeszer-zés 
tárgya 

3.Milyen 
értékhatár 
szerint 
közbe-
szerzés 
köteles?  

 

4.Ajánlati 
(részvételi, 
ajánlattételi) 

felhívás 
megjelenése  
(tervezett) 
dátuma 

(ÉÉÉÉ.HH.NN) 

5.Indult 
jogorvos-
lati eljárás?  
(igen/ nem) 

6.Ha  
indult, 
született 
elmaraszta
ló döntés?  
(igen/ 
nem) 

7.Szerzıdésköté
s (tervezett) 

dátuma  
(ÉÉÉÉ.HH.NN) 

8.Szerzıdés 
összege 

9.Szerzı-désben 
vállalt utolsó 
teljesítési 
határidı  

(ÉÉÉÉ.HH.NN) 

10.A teljesítési 
határidı 

összhangban van a 
támogatási 
szerzıdés 

határidejével?  
(igen/ nem) 

Régészeti 
felmérés/feltárás 

A Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-
0023 az. számú 
projekt keretében a 
szükséges környezeti 
vizsgálat, és 
hatásvizsgálat 
lefolytatása, 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 
készítése, régészeti 
feltárási feladatok 

Nemzeti 
értékhatár 
szerinti 

2009-03-30 nem  2009-05-11 14 220 000 2009-11-30 igen 

Tervezési 
feladatok 

A Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-
0023 az. számú 
projekt tervezési 
feladatainak 
elvégzése 

Nemzeti 
értékhatár 
szerinti 

2009-04-03 Nem  2009-05-20 25 188 000 2010-11-15 igen 
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Egyéb projekt 
megvalósításához 
kapcsolódó 
tanulmány 
(előzetes 
környezeti 
vizsgálat és 
hatástanulmány) 

A Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-
0023 az. számú 
projekt keretében a 
szükséges környezeti 
vizsgálat, és 
hatásvizsgálat 
lefolytatása, 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 
készítése, régészeti 
feltárási feladatok 

Nemzeti 
értékhatár 
szerinti 

2009-03-30 nem  2009-05-11 14 220 000 2010-05-21 igen 

Engedélyezési 
hatósági díjak 

A Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-
0023 az. számú 
projekt keretében a 
szükséges környezeti 
vizsgálat, és 
hatásvizsgálat 
lefolytatása, 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 
készítése, régészeti 
feltárási feladatok. 

Tervezési munka 
hatósági díja 

Nemzeti 
értékhatár 
szerinti 

2009-03-30 nem  2009-05-11 14 220 000 2010-11-15 igen 
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6.3. SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS: 
PAPÍR ALAPON MEG KELL JELENÍTENI A KÖZBESZERZÉSEK/BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSOKAT, ÉS OKAIT . 

1. Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 
 

BESZERZÉS 

3. Szerzıdésmódosítás tartalma 4. 
Módosítással 
szerzıdés 
összege 
nıtt?  

(igen/ nem) 

5. Ha nıtt, 
indult 

kiegészítı 
közbeszerzési. 

eljárás?  
(igen/ nem) 

6. Ha nem indult, miért nem? 

6. tevékenység: 
Tervezési 
feladatok és  

 

A Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-0023 az. 
számú projekt keretében a  
tervezési feladatok ellátása 

A MÁSZ-értékek változásainak 
következtében az engedélyes tervek és 
kapcsolódó munkálatok határidejének 
módosítása. 

NEM Nem releváns Nem releváns 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. tevékenység: 
Egyéb projekt 
megvalósításához 
kapcsolódó 
tanulmány 
(elızetes 
környezeti 
vizsgálat és 
hatástanulmány) 

A Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon címő 
KEOP-7.2.1.2-2008-0023 az. 
számú projekt keretében a  
környezeti vizsgálati, 
hatásvizsgálati, 
örökségvédelmi 
hatástanulmány készítési 
feladatok ellátása 

A Mász-értékek változása miatti határidık 
módosítása 

NEM Nem releváns Nem releváns 
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG! 

AZ ÚTVONALTERVET VESSZÜK ALAPUL (19 LÉPÉS, DE ETTİL ELTÉRHET) 
AMIT A KEDVEZMÉNYEZETT KI TUD TÖLTENI, AZT ÍRJA BE AZ ÚTVONALTERV ALAPJÁN. 
A  HIÁNYZÓ RÉSZEKHEZ TOVÁBBI SOROKAT SZÜKSÉGES BESZÚRNI. 

���� Határidı 

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 
Igen Nem Célér

ték 
(db) 

Elızı jelentés 
idıpontjában 

érvényes 
érték 

A jelentés 
készítéséne

k 
idıpontjába
n érvényes 

érték 

Terve-
zett 

valós Eredményt 
igazoló 

dokumentum 

I.kommunikációs csomag  X       

II.kommunikációs csomag  x       

III.kommunikációs csomag X        

IV.kommunikációs csomag  X       

A „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” 
címő dokumentumban foglalt 
kommunikációs tervek közül 
melyiket valósítja meg? 

V.kommunikációs csomag  X       

„A” típusú hirdetıtábla  X       
„B” típusú hirdetıtábla  X       
Tájékoztatási tábla „C” típus  X       
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X       
Televízió  X       
Rádió  X       
Internet  X       
Nyitórendezvény  X       
Záró-rendezvény  X       
Egyéb rendezvény, konferencia  X       
Sajtótájékoztató  X       
Sajtóközlemény  X       
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X       
PR-film  X       
Önálló internetes honlap  X       
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X       
DM-levélkampány  X       
Telemarketing  X       
Közvélemény-kutatás  X       
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Reklámtárgy  X       

Egyéb: …(útvonaterv szerinti tevékenységek)………………… 
(megnevezés) 

        

Lehetséges kockázatok felmérése X  1   2009.06.15 2009.06.15 Szakértői anyag
Kockázatfelmérés 

Válságkommunikációs terv készítése  X  1   
2009.09.07
. 

2009.09.07
. Szakértői anyag 

Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése X  1   2009.06.15 2009.06.15 Szakértői anyag 

Cselekvési (kommunikációs) terv 
o Célcsoportok meghatározása 
o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: 
üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása 
o Időzítés meghatározása  

X  1   2009.08.08 2009.08.08
. 

Kommunikációs 
terv 

Kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel X     2009.09.07 2009.09.07
. 

Levelezés, e-mail, 
személyes 
egyeztetés, Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és 

on-line médiában X     2010.11.30  Sajtócikkek 

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése X     2010.11.  Lakossági fórum 

Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, 
tájékoztatók X  415   2010.11.30 2010.09.30 Hirdetmények, 

képek, tájékoztatók 
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Tájékoztatási tevékenység bemutatása 
 

1.1. A megvalósítandó projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok a következık: 
 
1.1.1.    Lehetséges kockázatok felmérése, és az alapján válságkommunikációs terv készítése (1 db). 
1.1.2.    Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése. szükség esetén meggyızésük a projekt, és a támogatás fontosságáról. 
1.1.3.    1 db komplex cselekvési (kommunikációs) terv készítése (határidı: 2009. 07. 31.) 

- célcsoportok meghatározása 
                       - a projekt kommunikációs tartalmának meghatározása 
                   - üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása 
                       - idızítés meghatározása. 

1.1.4.  Kommunikációs terv egyeztetése a Közremőködı Szervezettel (határidı: 2009. 08. 31.). 
1.1.5.  Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus, és online médiában (min. 4 db sajtómegjelenés, nem kizárólag a helyi médiában). 
1.1.6.  Sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése, adatszolgáltatás a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez. 
1.1.7.  Az Önkormányzatoknál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók készítése, a célcsoport eléréséhez szükséges módon, és példányszámban (300 

db tájékoztató, 15 db nagyobb mérető hirdetmény,150 db kép). 
1.1.8.  Az Önkormányzat honlapján rendszeres tájékoztatás közzététele a projektrıl. 
1.1.9.  A projekttel kapcsolatosan lakossági fórum, közmeghallgatás (2 db), és az Önkormányzat mőködésével kapcsolatosan nyílt nap (2 db) szervezése. 
1.1.10. Az Önkormányzat weboldalán lakossági észrevételek elhelyezési, és feldolgozási lehetıségének megteremtése. 
 

1.2.   A feladatokat a KEOP pályázati konstrukció keretében elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelıen kell teljesíteni.  
1.3.   Vállalkozó vállalja, hogy az általa elkészített anyagok, iratok és levelezés esetében minimum  
        15 %-ban újrahasznosított alapanyagot alkalmaz, és elınyben részesíti a kétoldalas nyomtatást.  

A környezeti szempontok érvényesítése érdekében továbbá a kapcsolattartás a Megrendelı és Vállalkozó között a lehetséges mértékben elektronikus 
úton (e-mail) történik. 
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8. AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!  

Jelenleg csak word formátumban tölthetı.  
Csak a támogatási szerzıdés szerinti célokról kell jelentést tenni (a sorok száma 
bıvíthetı). Elıször (az elsı résztáblában) a számszerősíthetı, majd az igen/nem 
mértékegységő, azaz nem számszerősíthetı szempontok teljesülését kell bemutatni. Az 
aktuális érték oszlopban „/” jellel elválasztva tüntesse fel az idıszakra 
tervezett célértéket, és a tényleges értéket is! Éves tevékenységre vonatkozó 
célértékek esetén kérjük, jelezze, hogy a megelızı 12 hónapra, vagy a jelentéstételi 
idıszakra vonatkozik a tényadat! A kötelezıen megadott indikátorokról szóló 
nyilatkozatok benyújtására hivatkozzanak.  
A 2009. március után beadott, és támogatást nyert projektek esetében a 3. 
résztáblázatot is ki kell tölteni (a korábbi projekteknél törölhetı). 
 

 

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETİ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉRDEKÉBEN 
MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: 

A szempont megnevezése és száma A megtett intézkedés rövid leírása 

Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős 
alkalmazása 

Egy alkalmazott megbízása megtörtént, 
munkaköri leírásában szerepel. 

Esélyegyenlőségi terv  megléte  Esélyegyenlőségi terv aktualizálása 
A szervezet döntéshozói  számára 
esélyegyenlőségi képzést tart 

------- 

Akadálymentesített épületek száma 2010 évben készül el. 
Nők száma a felső-, és középvezetésben 3 fő 
50 évnél idősebb, határozatlan idejű 12 

Szempont megnevezése  

és száma 

Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

A 
jelentéstét
eli idıszak 
zárónapjá
n aktuális 

érték 

 

A projekt 
fenntartási 

idıszak 
végére 
várható 
érték 

45. Foglalkoztatottak száma: fı 28 26 28 
46. A szervezet felsı és 
középvezetıinek száma Fı 

2 5 3 

47. Nık száma a foglalkoztatottak 
közt Fı 

19 15 19 

48. A projekt által érintettek 
száma Fı 

1734 1775 1806 

A. Nık száma a projekt által 
érintett célcsoportban Fı 

900 921 936 

B. Roma emberek száma a 
projekt által érintett 
célcsoportban Fı 

0 0 0 

C. Fogyatékos emberek száma  a 
projekt által érintett 
célcsoportban fı 

45 46 49 
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munkaszerződés keretében foglalkoztatottak 
száma 
Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés 
keretében foglalkoztatottak száma  

1 

GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők 
alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben  

3 

Rugalmas munkaidő-szervezés vagy 
csúsztatható munkakezdés lehetősége 

Egyes fizikai dolgozók rugalmas 
munkaidejének bevezetése. 

Vállalati, szervezeti gyermekintézmények 
fenntartása  

Orvosi váróban kialakított játszósarok 

Akadálymentes honlap Projekt internetes felszín még nincs /  
internetes hivatkozás (link): 
www.dptkt.hu/eugyintezes/eugy_visegrad  

Esélytudatos kommunikáció Kedvezményezett vagy Vállalkozói, Megbízottja 
ellen eljárás indult/nem indult. 

GYES-en, GYED-en levı munkatársakkal való 
szervezett, dokumentált kapcsolattartás 

Visegrádi Hírek folyamatos eljuttatása, 
karácsonyi ünnepségre meghívás (meghívó 
küldése), júl.01-i köztisztviselıi napra való 
meghívás, folyamatos kapcsolattartás. 

 

 

 

Az elıkészítésre/megvalósításra 
vonatkozóan kötelezı 

esélyegyenlıségi szempontok 
megnevezése 

A megtett intézkedések bemutatása, hivatkozások 
(több is aláhúzható, illetve konkrét intézkedés 
beírható); vagy relevanciahiány igazolása 

Akadálymentes honlap Projekt internetes felszín még nincs /  
internetes hivatkozás (link): / … beszerzés 
dokumentuma (csatolva) / egyéb:………. 

Esélytudatos kommunikáció Kedvezményezett vagy Vállalkozói, Megbízottja ellen 
eljárás indult/nem indult. 

GYES-en, GYED-en levı munkatársakkal 
való szervezett, dokumentált 
kapcsolattartás 

 

 
 
9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!  

Jelenleg csak word formátumban tölthetı.  
Csak a támogatási szerzıdés szerinti célokról kell jelentést tenni (a sorok száma 
bıvíthetı). Elıször (az 1. résztáblázatban) a számszerősíthetı, majd az igen/nem 
mértékegységő, azaz nem számszerősíthetı szempontok teljesülését kell bemutatni. Az 
aktuális érték oszlopban „/” jellel elválasztva tüntesse fel az idıszakra 
tervezett célértéket, és a tényleges értéket is! Éves tevékenységre vonatkozó 
célértékek esetén kérjük, jelezze, hogy a megelızı 12 hónapra, vagy a jelentéstételi 
idıszakra vonatkozik a tényadat! A kötelezıen megadott indikátorokról szóló 
nyilatkozatok benyújtására hivatkozzanak.  
A 2009. március után beadott, és támogatást nyert projektek esetében a 3. 
résztáblázatot is ki kell tölteni (a korábbi projekteknél törölhetı). 
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Szempont megnevezése  
és száma 

Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

A 
jelentéstét
eli idıszak 
zárónapján 

aktuális 
érték 

 

A projekt 
fenntartási 

idıszak 
végére 
várható 
érték 

Fajlagos vízfelhasználás mértéke 
:     teljes vízfelhasz- 
                   nálás, 
                   termelés v. szol- 
                   gáltatás egysége 
 

M3 
 
 
fı 
 

 
180 
 
 

28 

 
220 
 
 

26 
 

 
 
 

NR 

Fajlagos energiafelhasználás 
mértéke:      teljes energiafel- 
                   használás, 
                   termelés v. szol- 
                   gáltatás egysége 

 
kWh 
 
fı 
 

 
23450 

 
28 

 
20625 

 
26 
 

 
 

NR 

Kombinált valamint anyag- és 
energiatakarékos irodatechnikai 
készülékek beszerzése és alkal- 
mazása 

Db 
 
 

 
15 
 

 
18 

 
 

NR 

Újrahasznosított papír használat 
aránya:     újrahasznosított  
                papírcsomag,    
                összes felhasználált 
                papírcsomag                 

Db 
 

Db 
 

 
0 
 

20 

 
5 
 

30 

 
 

NR 

A kistérségben élık 
foglalkoztatottságának mértéke: 
                 Kistérségben élı fog- 
                 lakoztatottak száma, 
                 a foglalkoztatottak 
                 száma  

Fı 
 
Fı 
 

 
 

27 
 

28 

 
 

24 
 

26 

 
 

NR 

Kötelezı fenntarthatósági adatok 
megadása Évente benyújtandó külön nyilatkozat alapján 

 

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETİ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG 
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: 

 
A szempont megnevezése és száma A megtett intézkedés rövid leírása 
Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és 
megvalósulását dokumentálja. Környezetvédelmi 
program létrahozása (min 2 évente felülvizsgálni) 

A Környezetvédelmi Program elkészült, a testület 
megszavazta, hatósági véleményezése 
folyamatban. 

Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi 
alappal  

A 2010. évi költségvetésben szerepel 500.000.- Ft 
összeggel. 

A nyílvánosság számára az aktuális környzeti 
információkat rendszeresen és kötelező 
mértéken felül biztosítja 

Működő, folyamatosan aktuális hírekkel 
frissülő honlap. Helyi havi újság minden 
lakóhoz történő eljuttatása. Helyi televízió 
működése. 2009. május 20-án 
közmeghallgatás volt. 2009. november 18-án 
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lakossági fórumot, 2009. december 03-án 
nyílt napot rendeztünk, melyre a helyi civil 
szervezeteket külön meghívóban invitáltuk.  
A Támogatási szerződés megkötését követő 
szerződésekben szerepel a környezeti 
szempontok alkalmazása az eszközök, 
alapanyagok beszerzésével kapcsolatban. 
A Hivatalban kihelyezésre került egy „Ötletláda”, 
mely minden hónap első és harmadik hétfőjén 
ürítésre kerül. 
2009. október-november hónapjában az iskolában 
papírgyűjtésre kerül sor. 
2010. március 27-én veszélyes hulladékok 
elszállítása, március 29-én lomtalanítás történt. 
 

Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos 
irodatechnikai készülékek beszerzése és 
alkalmazása 

Vásárlás esetén figyelembe véve, folyamatosan 
működik. 

Újrahasznosított papír használat bevezetése 
és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák 
során 

A Támogatási szerződés megkötését követő 
szerződésekben szerepel a környezeti 
szempontok alkalmazása az eszközök, 
alapanyagok beszerzésével kapcsolatban. 
A hivatal folyamatosan növeli az újrahasznosított 
papír alkalmazását. 

A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és 
hatásterületét minimalizálja. 

A tervezői szerződésben a fenntarthatósági 
vállalások rögzítésre kerültek. 
 

Önkéntes gondnokság: működési területen a 
kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése  

folyamatos 

A társadalmi bizalom szintjének növekedését 
szolgáló megoldások száma  

Weboldalon a lakossági bejelentések lehetősége 
adott. Ötletláda kihelyezése megtörtént. 2009. 
05.20-án közmeghallgatás, 2009. november 18-án 
lakossági fórum, 2009. december 03-án nyílt nap 
volt. 

Partnerei vagy társadalmi környezete 
számára környezettudatos vagy 
fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos 
akciókat, eseményeket szervez. 

A Hivatalban kihelyezésre került egy „Ötletláda”, 
mely minden hónap első és harmadik hétfőjén 
ürítésre kerül. 
2009. október-november hónapjában az iskolában 
papírgyűjtésre került sor. 2010. március 27-én 
veszélyes hulladék elszállítására, március 29-én 
lomtalanításra került sor. 

Környezeti szempontok alkalmazása A Támogatási szerződés megkötését követő 
szerződésekben szerepel a környezeti 
szempontok alkalmazása az eszközök, 
alapanyagok beszerzésével kapcsolatban. 

 
Az elıkészítésre/megvalósításra 

vonatkozóan kötelezı fenntartható 
fejlıdési szempontok megnevezése 

A megtett intézkedések bemutatása, hivatkozások 
(több is aláhúzható, illetve konkrét intézkedés 
beírható); vagy relevanciahiány igazolása 

Zöld beszerzések <Projekt internetes felszín még nincs /  
internetes hivatkozás (link): / … beszerzés 
dokumentuma (csatolva) / egyéb:……….beszerzésenként 
a környezetvédelmi szemponto(ka)t alkalmazó 
tenderszakaszok hivatkozása> 

Környezettudatos rendezvény szervezés <beszerzések megfelelı szakaszának hivatkozása, vagy 
egyéb igazolás> 
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Megvalósítás ideiglenes 
környezetterheléseinek (kiporzás, zaj, 
pollenterhelés, területfoglalás) 
minimalizálása 

<pl. elıkészítésben tervezı szerzıdésének 
szakaszhivatkozása; megvalósításban mérnök 
szerzıdésének hivatkozása vagy nyilatkozata> 

 
 
10. KÉRJÜK, ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENİRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! 

 

11. AZ ELİREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 
(csatolandó mellékletek) 

Igen 
(db) Nem 

1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok 
(amennyiben vonatkozik Önre) 

 X 

 a) Közbeszerzési ajánlati felhívások  X 

 b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés  X 

 c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat  X 

 d) Közbeszerzési eljárások összegezése  X 

 e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása  X 

2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek 
jelentését igazoló dokumentumok 

2  

3., A helyszíni ellenırzés során tett megállapítások alapján készített 
intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) 

 x 

4., „Építsd magad” nyilatkozat  x 

A PEJ-HEZ CSAK AZOKAT A DOKUMENTUMOKAT KELL MELLÉKELNI, AMIKET EDDIG HIVATALOSAN 
NEM JUTTATOTT EL A KSZ-HEZ.AZ „ÉPÍTSD MAGAD” NYILATKOZAT NEM KÖTELEZİ.  
 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATBAN BEKÜLDENDİ DOKUMENTUMOK:  

• ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás és dokumentáció; 
• az ajánlatok elbírálásakor készített összegezés (bontási és értékelési 
jegyzıkönyv(ek), hiánypótlási felhívások, döntési javaslat, ajánlatkérı döntési 
határozata); 
• a nyertes ajánlattevıvel kötött szerzıdés; 
• nyertes ajánlat; 
• jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítés és a KDB 
határozata; 
• pályázati útmutatóban meghatározott további dokumentumok (pl: 3 (ár)ajánlat 
bekérésének igazolása a közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzések esetén)   

ha a kedvezményezett hivatalos közbeszerzései tanácsadót vont be az eljárásba (Kbt. 
elıírás alapján vagy önként), az ezt igazoló dokumentum (pl. a tanácsadóval kötött 
szerzıdést). 
 
 

Ellenırzés  
idıpontja 

Ellenırzı 
szervezet 

Megtett intézkedések 

ÉÉÉÉ.HH.NN.   
ÉÉÉÉ.HH.NN.   
ÉÉÉÉ.HH.NN.   
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MEGJEGYZÉSKÉNT ÍRJÁK LE, HOGY MIT KÜLDTEK BE KORÁBBAN ÉS MIKOR. ILLETVE SOROLJÁK 

FÖL A 11. TÁBLÁBAN SZEREPLİKÖN KÍVÜL CSATOLT MELLÉKLETEKET. 
MEGJEGYZÉS: 

 

Elızı Projekt-elırehaladási jelentéssel beküldött dokumentációk: 
1./ Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (Gál és társa Ügyvédi Iroda): 
     - 3 db árajánlatkérés kiküldése, 
     - 3 db árajánlat, 
     - Összegzés, 
     - vállalkozói szerzıdés, 
2./ Közbeszerzési eljárások – 2 db – dokumentumai: 
     A./ Elızetes hatástanulmány és régészeti felmérés készítése: 
     -  ajánlattételi felhívás és dokumentáció,  
     -  összegezés, hiánypótlási felhívások, jegyzıkönyvek, 
      -  nyertes árajánlat, 
      B./ tervezési feladatok elvégzése: 
      -  ajánlattételi felhívás és dokumentáció,  
     -  összegezés, hiánypótlási felhívások, jegyzıkönyvek, 
      -  nyertes árajánlat, 
3./ Közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzések: 
     A./ Projektmenedzsment feladatok ellátása: 
     - 3 db árajánlatkérés kiküldése, 
     - 3 db árajánlat, 
     - Összegzés, 
     - vállalkozói szerzıdés, 
     B./ Kommunikációs feladatok ellátása: 
     - 3 db árajánlatkérés kiküldése, 
     - 2 db árajánlat, 
     - Összegzés, 
     - vállalkozói szerzıdés, 
      C./ Megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés: 
     - 3 db árajánlatkérés kiküldése, 
     - 3 db árajánlat, 
     - Összegzés, 
     - vállalkozói szerzıdés, 
 
4./ Közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzések: 
   Egyéb területelıkészítı munkák és Értékbecslési feladatok ellátása: 
     - 3 db árajánlatkérés kiküldése, 
     - 3 db árajánlat, 
     - Összegzés, 
     - vállalkozói szerzıdés + szerzıdésmódosítás, 
5./ A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló 
dokumentumok: 
 - 3 db DVD – a lakossági fórum és nyílt nap fotói, híradó és teljes felvétele, 
 - Meghívó –plakát – a lakossági fórumra, 
 - A Visegrádi Hírek 11. száma, 
 - Kiküldött meghívó a civil szervezeteknek a nyílt napon történı tájékoztatásról,  
   (+ jelenléti ív másolata), 
A jelen jelentéssel beküldött dokumentumok, mellékletek: 
 

- Az Agruniver Holding Kft és Visegrád Város Önkormányzata között létrejött szerzıdés 1. sz  
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mellékletét képezı Jegyzıkönyv, mely határidı módosítás miatt készült. 
- A Tér-Team Kft és Visegrád Város Önkormányzata között létrejött szerzıdés  1. sz.  

mellékletét képezı Jegyzıkönyv, mely határidı módosítás miatt készült. 
- A kommunikációs feladatokkal megbízott Bt. Szerzıdésében meghatározott, elkészült és 

kihelyezésre került hirdetmény és plakát 1-1 pld-a. 
- Környezetvédelmi és örökségvédelmi hatástanulmányt tartalmazó CD.  

 
 
 
 

12. NYILATKOZAT 

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fı)kedvezményezett, büntetıjogi felelısségem 
teljes tudatában nyilatkozom: 

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelı; 

- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten 
vannak nyilvántartva. 

Kelt: Visegrád, 2010. október 12. 

 

 

 

 

……….………………………..………………….. 

(Fı)kedvezményezett, vagy a (Fı)kedvezményezett 

aláírásra jogosult képviselıje 


