Iktatószám: IKT-2019-106-I100002113/0000012
Kedvezményezett neve: BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Projekt címe: Tiszta vízzel a fenntartható
fejlődésért – Környezettudatos
szemléletformálás a klímaváltozás korában
Projekt azonosítószám:
KEHOP-2.1.7-19-2019-00019

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint Támogató által 2019. május 8-án meghirdetett felhívás
alapján a(z) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
valamint \"Fejérvíz Zrt.\", \"Magyar Víziközmű Szövetség\ mint Kedvezményezett 2019.09.16.
napon támogatási kérelmet nyújtott be.
A Projekt címe: Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos szemléletformálás
a klímaváltozás korában
Értesítem, hogy a Támogató a Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos
szemléletformálás a klímaváltozás korában című KEHOP-2.1.7-19-2019-00019 azonosító
számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos
szemléletformálás a klímaváltozás korában című, a támogatási kérelemben és annak
mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
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A Kedvezményezett
124 464 073
Ft, azaz százhuszonnégymillió-négyszázhatvannégyezerhetvenhárom Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A támogatási kérelem forráshiány miatt tartaléklistára került. A tartaléklistáról feltétellel támogatható.
Szükséges összhangba hozni a Projekt Megalapozó Tanulmányban, illetve a mellékletét képező
költségtáblában szereplő adatokat az EPTK/EUPR rendszerben rögzített költségadatokkal. Amennyiben a
projekt megvalósításának átütemezése szükséges, aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó
részeit, illetve nyújtsa be az egyéb kapcsolódó dokumentumokat és nyilatkozatokat!
A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2019.05.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.01.30.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 14.1 pontja tartalmazza.
A Projekt (2021.01.01.-tól 2022.12.31.)-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított
maximális
elszámolható összköltsége 124 464 073
Ft, azaz százhuszonnégymilliónégyszázhatvannégyezer-hetvenhárom forint.
A Támogatás intenzitása: 100%
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100 %-a.
• Legfeljebb 100%
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság (többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató), helyi önkormányzat, állami felsőoktatási
intézmény (mint központi költségvetési szerv) támogatást igénylő esetén,
• Legfeljebb 50% a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben
megjelölt ágazatok esetén,
• Legfeljebb 25%
esetén.

minden további, a KEHOP-2.1.7 felhívásban rögzített támogatást igénylő
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Az igényelhető támogatási előleg maximálisan igényelhető összege 31 116 018 Ft, azaz harmincegymilliószáztizenhatezer-tizennyolc forint.
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 Okirat alapján nyújtott támogatásból.
124 464 073 Ft, azaz százhuszonnégymillió-négyszázhatvannégyezer-hetvenhárom
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

forint nem

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja
meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott 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.

Biztosítékadási kötelezettség
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés a) pontjai alapján 1 mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól2
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles
a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, és az egyes
1
2

A jogalap pontos megjelölése szükséges.
Amennyiben releváns.
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fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10) Korm. rendeletben foglaltak, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek
megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatói Okirat, valamint az ÁSZF a
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatói Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns
jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt
megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a
kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és
érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a
Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre
bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség,
vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott
hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez
általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban
a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be
kell nyújtani.
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Az Okirathoz csatolt 7 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az
ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó
napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási
kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi
elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét
követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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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.
Az Okirat 5 . oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre.
Kelt: Budapest, 2020. november 16.

Támogató
Pálinkás Zsófia
főosztályvezető
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Irányító Hatósága

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
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1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Támogatást
igénylő

Fejérvíz Zrt.

Fejérvíz Zrt.

Fejérvíz Zrt.
Fejérvíz Zrt.

Tevékenység
neve
Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás felhalmozási
Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési
Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési
Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Nettó
egységár
(Ft)

Nettó
egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár
(Ft)

Elszámolhat
ó költség
(Ft)

Eszközbeszerzé
s költségei,
Eszközbeszerzé
kivéve használt
s költségei
eszköz
beszerzése

316 000

0

316 000

316 000

316 000

Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

21 964
439

0

21 964 439

21 964 439

21 964 439

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
anyagköltség
Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
anyagköltség
Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű

490 000

0

490 000

490 000

490 000

6 066 877

0

6 066 877

6 066 877

6 066 877

Költségtípus

Megnevezés/
Költségelem

Nem
Támogatási
elszámolható
összeg
költség (Ft)
(Ft)

ráfordítás

Fejérvíz Zrt.

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

ráfordítás
(munkabér;
foglalkoztatást
terhelő adók,
jáulékok;
személyi jellegű
egyéb
kifizetések
kivéve jutalom)
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
(marketing
eszközök
fejlesztése,
kivitelezése;
rendezvényszer
vezés,
kapcsolódó
ellátási, catering
ellátási
költségek,
reprezentációs
költségek;
egyéb

20 766
000

0

20 766 000

20 766 000

20 766 000

Magyar
Víziközmű
Szövetség

Magyar
Víziközmű
Szövetség

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

kommunikációs
tevékenységek
költségei)
Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás
(munkabér;
foglalkoztatást
terhelő adók,
jáulékok;
személyi jellegű
egyéb
kifizetések
kivéve jutalom)
Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
(tájékoztatással
és
nyilvánossággal
kapcsolatos
kötelező

1 232 194

0

1 232 194

1 232 194

1 232 194

501 541

108 333

609 874

609 874

609 874

feladatok
költségei)
Magyar
Víziközmű
Szövetség

Magyar
Víziközmű
Szövetség

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
(marketing
eszközök
fejlesztése,
kivitelezése;
rendezvényszer
vezés,
8 407 854
kapcsolódó
ellátási, catering
ellátási
költségek,
reprezentációs
költségek;
egyéb
kommunikációs
tevékenységek
költségei)

14 885
659

3 215 302

18 100 961

18 100 961

18 100 961

1 816 096

10 223 950

10 223 950

10 223 950

Magyar
Víziközmű
Szövetség

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Projektmenedzs
menthez
igénybevett
szakértői
szolgáltatás díja

BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás - működési

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág

Projektmenedzs
menthez
igénybevett
2 548 647
szakértői
szolgáltatás díja
Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás
(munkabér;
foglalkoztatást 9 974 150
terhelő adók,
jáulékok;
személyi jellegű
egyéb
kifizetések
kivéve jutalom)
Marketing,
5 748 031
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
(marketing
eszközök
fejlesztése,
kivitelezése;

550 508

3 099 155

3 099 155

3 099 155

0

9 974 150

9 974 150

9 974 150

1 551 969

7 300 000

7 300 000

7 300 000

rendezvényszer
vezés,
kapcsolódó
ellátási, catering
ellátási
költségek,
reprezentációs
költségek;
egyéb
kommunikációs
tevékenységek
költségei)
BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág
BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág

Projekt
megvalósítás,
Szemléletformál
ás felhalmozási
Projekt
előkészítés működési

Eszközbeszerzé
s költségei,
Eszközbeszerzé
kivéve használt 3 000 000
s költségei
eszköz
beszerzése
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
(projekt
megalapozó
tanulmány;

6 150 000

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

6 150 000

6 150 000

6 150 000

társadalmi
partnerek,
érintettek
bevonásának
költsége)
BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág
BAKONYKARS
ZT Víz- és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársas
ág
Összesen:
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2. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Források

(Ft)

%

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás

124 464 073

100,000000%

Projekt elszámolható költsége

124 464 073

100,000000%

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása
Projekt teljes költsége

0
124 464 073

3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének
tervezett dátuma

1

2022.12.31.

Mérföldkő
megnevezése
1. mérföldkő projekt fizikai
befejezése

Eredmény leírása
A projekt keretében tervezett minden
szakmai program, támogatott tevékenység
megvalósul.

4. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A mindennapok során természetes számunkra, hogy ezek a víziközmű szolgáltatások rendelkezésünkre állnak bele sem gondolunk abba, hogy a
klímaváltozásnak és a környezetszennyezésnek „köszönhetően” nem hogy ezt a kényelmet elveszíthetjük, de a létfenntartásunkhoz szükséges vízhez
jutás is okozhat olyan nehézségeket, amit most még elképzelni sem tudunk.
A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés és tisztítás olyan specifikus szolgáltatási terület, amely víziközmű társaságok fogyasztói számára kevéssé
ismert. Mivel alapvető igények kielégítésére szolgáló tevékenységről van szó, fontos, hogy a lakosság is megismerhesse víziközmű szektor folyamatait,
és ezáltal átláthassa, hogy milyen következményeket okoz(hat) fogyasztói magatartása.
A Konzorcium tagjai ezért kiemelt céljának tekintik azt is, hogy aktívan fejlesszék társadalmi kapcsolataikat azokkal a közösségekkel, amelyek
működési környezetének fejlődésében és eredményességében érdekeltek. A szemléletformálás olyan alapvető eszköz, mely segítségével nemcsak
környezetünk megóvására hívhatjuk fel a figyelmet, de a saját, vagyis a víziközmű társaságok munkáját is megkönnyíthetjük. A lakosság
környezettudatos vízfelhasználására való ösztönzése, a csatorna illemtan szabályainak fontosságának kihangsúlyozása, illetve víztakarékosság, a
felelős vízhasználat tudatosítása segítségével a szennyvíztisztítás hatékonysága növelhető, mely nélkülözhetetlen vizeink és a vízgyűjtő területek jó
állapotának megőrzéséhez, valamint a vizes élővilág fenntartásához. A takarékos vízfelhasználás előnyei nem csak a vizeink minőségi tulajdonságaiban
mutatkoznak meg, hanem az alacsonyabb fogyasztással a vállalatok energiaigénye is csökken, amivel még egy területen hozzá tudnak járulni a
klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez.
A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos
használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai
egyenlő figyelmet kívánnak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a
takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét és a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt

hatását bemutathassák.
Kétségtelen, hogy az, hogy a víziközmű vállalatok milyen módon látják el feladatukat, jelentős hatással van a környezetre, és mivel a víz alapvető
élelmiszer, ezáltal a fenntarthatóságra is. Ez egy örökös körforgás, hiszen ha a szolgáltatók nem fordítanak kellő figyelmet a szennyvízkezelés során a
környezetvédelemre, akkor veszélybe sodorhatják vízkészleteinket, ami által vízszolgáltatás lehetetlenül el.
E bonyolult rendszer egyensúlyban tartásához a legtöbb tudás és tapasztalat a víziközmű szolgáltatók szakembereinél található meg, aminek átadása a
társadalmi felelősségvállalás része. Fontos, hogy e tudás birtokában felhívják a társaságok a figyelmet, hogy a klímaváltozás ellen a fenntarthatóság
melletti elköteleződés az, amelyért az egyéni felelősségvállalással is sokat tehetnek a társadalom tagjai.
A projekt egyik célja, hogy akcióin keresztül a lakosság számára is elérhetőek legyenek azok az információk, melyekkel egyéni szinten, akár igen kis
lépésekkel is sokat tehetnek saját környezetükért a jelenben, amivel az elkövetkezendő generációk számára is lehetővé teszik, hogy elérhető legyen
számukra az, ami a jelenben olyan „természetes”, az egészséges, és bármelyik háztartásban rendelkezésre álló csapvíz. Ezen célok elérését szolgálja a
konzorcium által meghatározott tevékenységek mindegyike.

Tevékenység
megnevezése

3.1.1.2. a): intézményi,
települési, illetve több
településen átívelő,
lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő vagy országos
érzékenyítő, interaktív

Mérföldkő
sorszáma

1

Tevékenység bemutatása
(Eredmény leírása)

Szennyvízcsatorna-rákötések
ösztönzése
Megvalósításért felelős:
Fejérvízt Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: a rákötést
határidőn belül, valamint a

Eredmény
Eredmény
számszerűsíthető célértéke
számszerűsíthető
(Aktív elérés - fő)
célértéke(Passzív elérés
- fő)
1000

3000

Az eredmény nem
számszerűsíthető,
egyéb tulajdonsága
nem releváns

tematikus
szemléletformálási
programsorozatok
szervezése és
lebonyolítása, kapcsolódó
szemléletformálást
támogató oktatási
anyagok készítése

kedvezményes rákötési
időszakban csatlakozást
kezdeményezők jelzései.
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Cece, Enying, Gyúró, Kisláng,
Martonvásár, Ráckeresztúr,
Tordas
A tevékenység/program
célcsoportja: Elsődlegesen a
kiépített szennyvízcsatornacsonkkal rendelkező felnőtt
korú ingatlantulajdonos.
Azokon a településeken, ahol
a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási
Program keretében a
közelmúltban létesült
szennyvízelvezető rendszer,
az azokra való rákötést
kívánja a Fejérvíz Zrt.
ösztönözni
szemléletformálással és
kedvezmény adásával. A
szemléletformálás keretében
településenként fórumokat,

3.1.2.2. g): a felhívás fő
céljához kapcsolódó
szakirányú tanulmányi
kirándulások, szakmai
üzemlátogatások,
szakmai tanulmányutak
megszervezése és
lebonyolítása, azokon
való részvétel
támogatása

1

rendezvény). Az esemény
300
elsősorban az általános és
középiskolás korosztályt
célozza, elsősorban a
Bakonykarszt Zrt-vel
együttműködő oktatási
intézményekhez eljuttatott
meghívókon keresztül a
Vezetékes Vízszolgáltatás
Napjához (június 12.)
kapcsolódva. A kerékpáros
kirándulások a társaság
székházától indulnak, mely
során megmutathatják a
kutaktól a szennyvíztisztítótelepig a teljes víziközmű
szolgáltatási vertikumot. A
kirándulás közbenső állomása
a Víziközmű Múzeum. Az
egyes állomásokon
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatban tesztek,
kérdések (feladatlap) várják
majd a túrán résztvevőket. A
kérdéseket sikeresen kitöltők
igazoló pecsétet kapnak. A
kerékpártúrát teljesítők

400

nem releváns

3.1.2.2. m): tájékoztató
füzetek, kiadványok
készítése

1

MaVíz kiadvány készítése a
csapvíz népszerűsítés
témához illeszkedően.
Megvalósításért felelős:
MAVÍZ
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: nincs
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
konzorciumi partnerek teljes
működési területe
A tevékenység/program
célcsoportja: konzorciumi
partnerek teljes működési
területén élő lakosság
A tevékenység megvalósítása
során csapvíz népszerűsítésű
kiadvány készítését tervezi a
szervezet külön a gyerekek és
külön a felnőttek. A
szemléletformáló kiadványok
kapcsán megjegyzendő, hogy
gyerekeknek játékos
formában, míg a felnőtteknek
tudományosabb
megfogalmazásban kívánja a

0

10000

nem releváns

3.1.1.2. b): települési,
térségi, regionális,
lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő vagy országos
figyelemfelhívó akciók
megvalósítása

1

Nyílt napok szervezése
2000
Megvalósításért felelős:
Bakonykarszt Zrt. és MAVÍZ
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: Aktivitást
visszamérő lap
(tesztlap/feladatlap).
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Veszprém, Ajka, Devecser,
Zirc, Várpalota, Berhida,
Herend, Nagyvázsony,
Nemesgörzsöny, Dudar
A tevékenység/program
célcsoportja: Óvodások,
iskolások, civil szervezetek
képviselői, térségi
önkormányzati vezetők.
A társaság a megfogalmazott
projekt célokhoz illeszkedő
nyílt napokat kíván szervezni,
mely során a
célcsoporttagoknak
betekintést engednek a
szervezet napi működésébe
is. A Bakonykarszt Zrt. a
vízmű és szennyvíz telepeken

10000

nem releváns

3.1.2.2. l): rajzpályázat,
fotópályázat, egyéb
ötletpályázatok
lebonyolítása

1

Víz világnapi rajz és irodalmi 1200
pályázat fejér megyei
általános iskolások számára
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: beküldött
pályamunkák
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Fejér megye
A tevékenység/program
célcsoportja: általános iskolás
tanulók
A pályázat során valamennyi
szolgáltatási területen lévő
iskolának kiküldésre kerül a
felhívás. A beérkezett munkák
értékelése a társaság
szakértői mellett pedagógusok
bevonásával zajlik majd. A
projektelemet sajtó nyilvános
díjátadási ünnepséggel
kívánja a szervezet zárni.
A pályázat kapcsán a
Kedvezményezett 600-800
rajz és 50-100 vers, mese

2000

nem releváns

3.1.1.2. c):
1
települési/intézményi
szereplők
szemléletformálása,
ennek keretében:
tájékoztató
előadások/workshopok/fó
rumok

Térségi önkormányzatok
60
részére interaktív,
gyakorlatorientált környezeti
szemléletformálási esemény
teleplátogatással
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: tesztlap
(aktivitást visszamérő lap)
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Székesfehérvár, Bicske, Ercsi,
Mór, Sárbogárd,
Szabadbattyán.
A tevékenység/program
célcsoportja: Az
önkormányzatok
tisztségviselői, dolgozói.
A Fejérvíz Zrt. a saját
dolgozóinak, környezeti
szakértőinek bevonásával
biztosítja a hatékony
környezetformálási célok
elérését, valamint a
megalapozott és
gyakorlatorientált szakmai

120

nem releváns

3.1.2.2. h): a
1
kedvezményezett
honlapján belül a projekt
számára aloldal
létrehozása és annak a
projekt során elkészített
tartalmakkal és szervezett
eseményekkel való
folyamatos feltöltése,
frissítése

Projekt aloldal létrehozása a
0
MAVÍZ honlapján
Megvalósításért felelős:
MAVÍZ
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: nem
releváns
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
www.maviz.hu
A tevékenység/program
célcsoportja: szolgáltatási
terület teljes lakossága
A MAVÍZ honlapján belül a
projekt számára aloldalt hoz
létre, melyre a projekt során
elkészített tartalmakat és
szervezett eseményekkel
kapcsolatos információkat
folyamatos feltölt, illetve frissít
a projekt időtartama alatt. Az
aloldalon megosztásra
kerülnek a projekt keretében
készült tanulmányok, valamint
összefoglalók is, illetve a
KEOP és KEHOP programok
keretében megvalósított

10000

nem releváns

3.1.2.2. i): térségi vagy
1
helyi rendezvényeken, víz
világnapi eseményeken
víz-érték fókusszal
szemléletformáló, kreatív,
játékos foglalkozások
szervezése és
lebonyolítása gyermekek
számára

A székefehérvári
300
önkormányzat \"fehérvári srác
vagyok\" rendezvényén való
megjelenés külön standdal
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: kitöltött totók,
rajzok, jelenléti ív
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Székesfehérvár Szabadtéri
színpad
A tevékenység/program
célcsoportja: Fesztiválon
résztvevőinek teljes
korosztálya, elsősorban
gyermekek és szüleik
A fesztivált Székesfehérvár
önkormányzata rendezi,
minden évben visszatérően,
ahová kitelepülnek az
önkormányzati cégek
(Depónia, Városgazdálkodás,
valamint tűzoltók, katonák,
rendőrök). A rendezvényen

400

nem releváns

3.1.1.2. d):
gyakorlatorientált
ismereteket átadó,
pozitív, a mindennapos
tevékenységek közé
integrálható, jó példákat
közvetítő országos,
regionális, térségi és
helyi, lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő tanulmányi
versenyek, játékos
vetélkedők szakmai
előkészítése és
lebonyolítása

1

Víz Világnapi rendezvény
800
megtartása
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: Beküldött
pályaművek (rajzok,
dolgozatok, fotók) mint az
aktív elérést bizonyító
dokumentumok. Tekintettel
arra, hogy a pályaműveken
szerepel a felkészítő tanár
neve, így a kb. 700 diák
mellett mintegy 100 fő
pedagógus is emeli az aktív
elérések számát.
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
A BAKONYKARSZT Zrt.
Víziközmű Múzeuma
(Veszprém, Kittenberger u.)
A tevékenység/program
célcsoportja: Általános iskolai
és középiskolás diákok és a
felkészítő pedagógusok
A Víz Világnapi
rendezvényhez kapcsolódóan,
a rajz – dolgozat – fotó
pályázati felhívást kíván a

1000

nem releváns

3.1.1.2. b): települési,
térségi, regionális,
lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő vagy országos
figyelemfelhívó akciók
megvalósítása

1

Ivókutak létesítése iskolákban 1000
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: Tanulók által
beküldött fotók
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Székesfehérvár, Mór, Bicske,
Szabadbattyán, Sárbogárd,
Ercsi
A tevékenység/program
célcsoportja: Az érintett
általános iskolák tanulói, 6-14
éves általános iskolás
korosztály.
A projekt keretében a társaság
tíz Fejér megyei általános
iskola belső terében létesít
ivókutakat saját
kivitelezésben. A kutaknál
csapvízfogyasztásra ösztönző
és ismeretterjesztő táblák
kerülnek elhelyezésre. A
társaság hangsúlyozni kívánja
ezáltal a műanyagmentes élet
fontosságát (Vásárolj minél

2000

nem releváns

3.1.1.2. d):
gyakorlatorientált
ismereteket átadó,
pozitív, a mindennapos
tevékenységek közé
integrálható, jó példákat
közvetítő országos,
regionális, térségi és
helyi, lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő tanulmányi
versenyek, játékos
vetélkedők szakmai
előkészítése és
lebonyolítása

1

Megyei víz világnapi
100
vetélkedők az általános
iskolák 5-6. és a 7-8.
osztályos tanulói számára
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Az összeállított
szemléletformáló oktatási
anyagokat, készített
kiadványokat elektronikusan
előzetesen megküldi a
Fejérvíz Zrt. az együttműködő
általános iskolák részére és
egy megyei szintű iskolák
közötti versenyre hívják a 7-8.
és 5-6. évfolyamok tanulóit. A
versenyen indulni kívánó
iskolák korcsoportonként
nevezhetnek. A felkészítést a
Fejérvíz Zrt. munkatársai az
adott iskola által kijelölt
felkészítő tanárral
együttműködve végzik,
melynek során
gyakorlatorientált ismereteket
adnak át, pozitív, a
mindennapos tevékenységek

200

nem releváns

3.1.1.2. d):
gyakorlatorientált
ismereteket átadó,
pozitív, a mindennapos
tevékenységek közé
integrálható, jó példákat
közvetítő országos,
regionális, térségi és
helyi, lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő tanulmányi
versenyek, játékos
vetélkedők szakmai
előkészítése és
lebonyolítása

1

Térségi témákra épített
1582
(opcionálisan online)
fenntarthatósági tanulmányi
felkészülés és tanulmányi
verseny – víz témakörben
Megvalósításért felelős:
Bakonykarszt és Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: kitöltött –
online vagy offline (pl. papír
alapú) – tesztek, kvízek,
feladatlapok, kérdőívek
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
a szolgáltatási területen a
felhívásra jelentkező iskolák
A tevékenység/program
célcsoportja: 6-14 éves
korcsoport 14-18 éves
korcsoport
A tevékenység a szolgáltatási
területet lefedő, a konzorcium
tematikájához illeszkedő aktív
elérést támogató és
implementációt biztosító
tudásverseny meghirdetését
jelenti az együttműködő

2000

nem releváns

3.1.2.2. n): az aktív
1
elérést szolgáló interaktív
honlapok, telefonos
alkalmazások készítése

Water-life interaktív
felületeinek fejlesztése
Megvalósításért felelős:
Bakonykarszt Zrt – Fejérvíz
Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: online
felületen kitöltött kvízek,
feladványok
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
konzorciumi partnerek teljes
működési területe
A tevékenység/program
célcsoportja: konzorciumi
partnerek teljes működési
területén élő lakosság
Az interaktív felületen az
arculat és honlap felületének
kialakításán túlmenően,
grafikai programok
segítségével, fotókkal, web
design feladatokkal, valamint
2D és 3D grafikákkal kívánják
szemléltetni és az ismereteket
átadni a Kedvezményezettek

5000

20000

nem releváns

3.1.2.2. f): a települési,
térségi, regionális,
országos
programsorozathoz és
figyelemfelkeltő akcióhoz
kapcsolódó
médiakampányok
megszervezése és
lebonyolítása

1

Média- és plakátkampány
Megvalósításért felelős:
MAVÍZ
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: nem
releváns
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
konzorciumi partnerek
működési területe
A tevékenység/program
célcsoportja: szolgáltatási
terület lakossága
A csapvízivás
népszerűsítését,
vizeink/vízbázisaink
megóvásának fontosságát,
valamint a környezettudatos
szennyvízelvezetést és kezelést bemutató és célzó
szemléletformáló akciók
esetén facebook kampány,
sajtó, rádió és óriásplakát
kampány kerül lebonyolításra
az érintett településeken. A
konzorcium aktuális
fókusztémájára készülnek a

0

10000

nem releváns

3.1.2.2. g): a felhívás fő
céljához kapcsolódó
szakirányú tanulmányi
kirándulások, szakmai
üzemlátogatások,
szakmai tanulmányutak
megszervezése és
lebonyolítása, azokon
való részvétel
támogatása

1

Szakközépiskolások és
100
szakgimnáziumi tanulók
részére előadások és
telephely-látogatások,
laborlátogatások
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: Feladatlap
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Fejér megyei szakoktatási
intézmények
A tevékenység/program
célcsoportja: középiskolás
korosztály
A Fejér megyében működő
szakoktatási intézmények
tanulóit hívja meg a
konzorciumi tag szakmai
előadásra, illetve
beszélgetésre, valamint
telephely- és laborlátogatásra.
A programba bevonják a Gaja
Környezetvédő egyesületet is.
A meghívóval együtt már
előzetesen is megküldi a

200

nem releváns

3.1.2.2. k): részvétel
fesztiválokon, tematikus
települési
rendezvényeken, víz
világnapi eseményeken
víz-érték fókusszal

1

Kitelepülés a Székesfehérvári 5000
Királyi Napokra
Megvalósításért felelős:
Fejérvíz Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: aláírt totó,
elektronikus formában kitöltött
kvíz
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Székesfehérvár
A tevékenység/program
célcsoportja: Székesfehérvári
Királyi Napok közönsége,
elsősorban fiatal felnőttek
A Székesfehérvári Királyi
Napokon – ami egy
nemzetköz
néptánctalálkozóval és
színházi előadásokkal
egybefűzött
rendezvénysorozat – 12
napon keresztül csapvizet
oszt a szervezet
környezetkímélő
papírpoharakban két
helyszínen vízkínáló

50000

nem releváns

3.1.2.2. k): részvétel
fesztiválokon, tematikus
települési
rendezvényeken, víz
világnapi eseményeken
víz-érték fókusszal

1

Kitelepülés a VeszprémFest
0
Fesztiválra
Megvalósításért felelős:
MAVÍZ
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: nincs
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Veszprém
A tevékenység/program
célcsoportja: a VeszprémFest
közönsége, elsősorban a
felnőtt korosztály
A MAVÍZ a VeszprémFest
Fesztiválra kíván kitelepülni,
ahova kiállítható stand
gyártását tervezi, lcd tv-vel,
molinókkal, megállítótáblákkal és
plakátkampánnyal
egybekötve. A kitelepülés
során a standnál elérhetőek
lesznek a projekt keretében és
témájában kidolgozott
szóróanyagok, tájékoztató
füzetek is.
A program megrendezését

8000

nem releváns

3.1.2.2. j): a gyakorlati
tanulást elősegítő, a
célcsoportot aktívan
bevonó, demonstrációs
elemeket tartalmazó
ismeretterjesztő
bemutatóhely kialakítása

1

Víziközmű Múzeumi
500
fejlesztések, korszerű
interaktív érintőképernyős
monitorok beszerzése
Megvalósításért felelős:
Bakonykarszt Zrt.
Aktív eléréseket alátámasztó
kampánytermék: interkatív
teszt
A tevékenység/program
megvalósításának helyszínei:
Víziközmű Múzeum,
Veszprém
A tevékenység/program
célcsoportja: szolgáltatási
terület lakossága
A projektelem célja a már
meglévő bemutató tér
korszerűsítése és fejlesztése,
megfelelve 21. század
igényeinek interaktív kijelzők
és táblák kihelyezésével, úgy
mint 3 db konzolos érintő
képernyő beszerzése és
rendszerbe állítása, melyből 1
db a Múzeumba kerül
elhelyezve stabilan, kettő

600

nem releváns

3.1.1.2. b): települési,
térségi, regionális,
lehetőség szerint a
szolgáltatási területet
lefedő vagy országos
figyelemfelhívó akciók
megvalósítása

1

Szemléletformáló hírlevél
6000
készítése visszaküldhető
totóval, nyereménysorsolással
A tevékenység megvalósítása
során az első ütemben
készülő hírlevél a
csapvízfogyasztás
ösztönzését és az
egészségügyi szempontoknak
megfelelő vízhasználati
szokások ismertetését
tartalmazza. Ennek keretében
a Fejérvíz Zrt. felhívja a
figyelmet arra, hogy milyen
fontos a klímaváltozás
korában a tudatos
vízfelhasználás, a vízbázisok
védelme. Ahhoz, hogy
egészségünket megőrizzük,
egészséges ivóvizet kell
fogyasztanunk, melynek
előállításához elengedhetetlen
a környezettudatosság. A
tudatos vízfelhasználás
kapcsán az ivóvíz fogyasztás
egészségügyi hatásairól is
tájékoztatja a társaság a

10000

nem releváns

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma
(passzív elérés)

2022.12.31.

139 920

139 920

139 920

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálásban résztvevő lakosság száma

2022.12.31.

24 942

24 942

24 942

6. melléklet
KONZOCIUMI NYILATKOZAT
Támogatói okirat száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Amennyiben releváns, az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.

7. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kedvezményezett

Összesen:

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
nettó becsült
értéke (Ft)

Egybeszámított
becsült nettó
érték

Közbeszerzési
eljárás típusa

Feltételes
közbeszerzés

Meghirdetés
tervezett
kezdete

Szerződéskötés
tervezett/tényleges
dátuma

