
 

Iktatószám: IKT-2018-106-I1-00014681/0013 

Kedvezményezett neve: BÁTASZÉK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt címe: „Klímariadó Bátaszéken” - 
Települési klímastratégia kidolgozása és 
szemléletformáló kampány 

Projekt azonosítószám: 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00222

TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai
Minisztérium  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Programok  Irányító  Hatósága  mint
Támogató  által  2018.  02.  09- én  kiadott  felhívása  alapján  a   BÁTASZÉK  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA, mint  Kedvezményezett  2018.06.29.-én támogatási  kérelmet  nyújtott  be.  A
Projekt  címe:  „„Klímariadó  Bátaszéken”  -  Települési  klímastratégia  kidolgozása  és
szemléletformáló kampány”. 

Értesítem, hogy a Támogató a „„Klímariadó Bátaszéken” - Települési klímastratégia kidolgozása
és  szemléletformáló  kampány”  című KEHOP-1.2.1-18-2018-00222  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  az  „„Klímariadó  Bátaszéken”  -  Települési  klímastratégia  kidolgozása  és
szemléletformáló  kampány”  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. 

A Kedvezményezett  8 902 250 Ft,  azaz  nyolcmillió-kilencszázkétezer-kétszázötven Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra:
A támogatási kérelem feltétellel támogatható. Kérjük, hogy amennyiben a projekt megvalósításának 
átütemezése válik szükségessé, úgy aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó részeit, 
illetve csatolja az egyéb érintett dokumentumokat és nyilatkozatokat!

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
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A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.30. 

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

A Projekt  2019.09.01.-tól 2020.09.30.-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított
maximális  elszámolható összköltsége  8 902 250 Ft, azaz  nyolcmillió-kilencszázkétezer-kétszázötven
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.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 8 902 250 Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázkétezer-
kétszázötven 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.

8 902 250 Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázkétezer-kétszázötven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

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

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú 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. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

Biztosítékadási kötelezettség

 

2 



A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a
módosított 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 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], továbbá az Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint
az  ÁSZF a  vonatkozó  jogszabályok  módosításával,  illetve  új,  a  Szerződés  és  az  ÁSZF szempontjából
releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  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
intézményrendszer  által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra
hozatalát  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek  alapján  a  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  ezen
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

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 6 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.szechenyi2020.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 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre. 

Kelt: Budapest, 2019. november 8. 

Támogató
Pálinkás Zsófia
főosztályvezető

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági

Operatív Programok 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 – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában)
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1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett:  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatá
st igénylő

Tevéken
ység
neve

Költségtípus
Megnevezés/K

öltségelem
Nettó egységár

(Ft)

Nettó
egységárra jutó

ÁFA (Ft)

Bruttó egységár
(Ft)

Elszámolható költség
(Ft)

Támogatási
összeg

(Ft)

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának
költsége

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége

32 284 8 716 41 000 41 000 41 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Projektmened
zsmenthez 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás 
díja

Projektmenedzs
menthez 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás díja

175 000 47 250 222 250 222 250 222 250

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
általános 
(rezsi) költség

Egyéb általános 
(rezsi) költség

70 000 18 900 88 900 88 900 88 900

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projekt 
előkészít
és

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költsége

480 000 129 600 609 600 609 600 609 600



BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

787 402 212 598 1 000 000 1 000 000 1 000 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

629 921 170 079 800 000 800 000 800 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

78 740 21 260 100 000 100 000 100 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

472 441 127 559 600 000 600 000 600 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

157 480 42 520 200 000 200 000 200 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

78 740 21 260 100 000 100 000 100 000



(működé
si)

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

78 740 21 260 100 000 300 000 300 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

70 866 19 134 90 000 90 000 90 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projekt 
megvaló
sítás, 
Médiaka
mpány 
(működé
si)

Marketing, 
kommunikáció
s 
szolgáltatások
költségei

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei

78 740 21 260 100 000 100 000 100 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projekt 
megvaló
sítás, 
Médiaka
mpány 
(működé
si)

Marketing, 
kommunikáció
s 
szolgáltatások
költségei

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei

393 701 106 299 500 000 500 000 500 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

393 701 106 299 500 000 500 000 500 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ

Projektm
egvalósít
ás egyéb

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 

159 449 43 051 202 500 202 500 202 500



NYZATA

tevékeny
ségei 
(működé
si)

szolgáltatások
költségei

szolgáltatások 
költségei

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

78 740 21 260 100 000 100 000 100 000

BÁTASZÉK
VÁROS 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 
költségei

2 636 221 711 779 3 348 000 3 348 000 3 348 000

Összesen: 6 852 166 8 702 250 8 902 250 8 902 250



2. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett:  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források Összeg (Ft) %

III. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

8 902 250 100,000000%

Projekt elszámolható költsége 8 902 250 100,000000%

IV. a támogatást igénylő nem 
elszámolható hozzájárulása

0

Projekt teljes költsége 8 902 250



3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett:  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföl
dkő

sorszá
ma

Mérföldkő
elérésének

tervezett dátuma
Mérföldkő megnevezése Eredmény leírása

1 2019.11.30.
A helyi klímastratégia egyeztetési

változatainak elkészülte

Elkészülnek a helyi klímastratégiák 
egyeztetési változatai, megtörténik 
az eszközbeszerzés, megindulnak a
médiakampány programjai

2 2020.09.30. Projektzárás

A projekt fizikai zárása, lezajlanak a 
médiakampány keretében tervezett 
intézkedések, a helyi klímastratégia 
végleges kialakítása megtörténik. 



4. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett:  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: „Klímariadó Bátaszéken” - Települési klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló kampány

Célterület: Bátaszék
Cél: 
• A hatékony „klímaválasz” - mitigáció és a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás, a reziliencia képességének növelése – helyi 
megalapozása a klímastratégia által.
• A társadalom minden csoportjában a klímatudatosság, a felelősség, a klímatudatos életmód kialakítása, fejlesztése.
• Annak tudatosítása, hogy hatékony klímaválasz kialakításában egyaránt fontos szerepe, lehetősége és kötelezettsége van az egyénnek és a 
kisközösségeknek
Célcsoportok: 1. lakosság, 2. ifjúság (A háztartásokat elsősorban az ifjúság és a diákság által vonjuk be.) 3. települési, kistérségi döntéshozók szemberek, 
alkalmazottak 4. civil szervezetek
Korunk legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás és ezzel szoros összefüggésben a másik nagy kihívás a fosszilis energiahordozók végessége: „Már látni az 
olajkorszak végét!”
Az önkormányzatok és egyéb vidék- és területfejlesztő szervezetek új kihívássokkal állnak szemben, nincsenek felkészülve a problémák megoldására és a 
szükséges cselekvések megtételére, ezért is kiemelkedően szükséges a projekt.
Az éghajlatváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek 
rugalmasságának növelésével alkalmazkodhatunk a változásokhoz.
Bátaszék és térsége különösen a klímaváltozás által, mert egyrészt nagyon kitett, „viharzónában” lévő település, egyre gyakoribbak és szélsőségesebbek a 
nagy környezeti-, gazdasági- kárt okozó időjárási események a térségben, másrészt tovább növeli a sérülékenységet az erőteljes meghatározó agrár-jelleg. 
Így a klímaválasznak és klímastratégiának egyik fő eleme a klímaváltozást elviselő mezőgazdálkodás kialakítása, a másik az időjárási szélsőségek ellenei 
védekezés illetve a hatások mérséklése.
A projekt két fő tevékenysége: 
1. helyi klímastratégia Bátaszék településre
2. Kiterjedt, széleskörű, célcsoportadekvát szemléletformáló – és ismeretterjesztő kampány a lakosság, az ifjúság, a döntéshozók, a helyi, intézményi 
munkavállalók klímatudatos gondolkodásmódjának és klímatudatos életmódjának kialakításáért:
• Klíma vándorkiállítás kialakítása és kiállítás-sorozat megvalósítása
• Interaktív klíma előadások a lakosságnak
• Klímaakció: Szemléletformáló klímastand bemutatókkal, figyelemfelhívó programokkal a települési rendezvényeken



• Klíma-workshopok és előadások az önkormányzatok és intézményeik munkavállalói számára, ami azért kiemelkedően fontos, mert Ők állnak napi 
kapcsolatban a lakossággal
• Figyelemfelhívó, attraktív versenyek az ifjúság minden korosztály részére (óvodától a középiskoláig): rajzpályázat óvodásoknak és alsósoknak, ötlet- 
és fotópályázat felsősöknek és középiskolásoknak
• Kiterjedt média- facebook kampány, különös tekintettel az érintett ifjúsági csoportok tájékozódási szokásaira
• Digitális és nyomtatott Közismereti anyag/kiadvány a klímastratégia alapján kidolgozása és terjesztése. A kiadvány/közismereti anyag közérthető, 
erősen figyelemfelkeltő, az egyéni és a kisközösségi felelősségre és lehetőségekre fókuszál
• Önkormányzati-, intézményi- és civil döntéshozók, szakemberek részére tanulmány út Szekszárdra a modellértékű települési és kistérségi 
klímavédelmi és klímaalkalmazkodási stratégia és tevékenység tanulmányozására. Különösen kiemelkedő az önkormányzat és a civil szervezetek között 
létrejött rendkívül hatékony együttműködés e témában.
• Honlapfejlesztés a hatékony és szélekörű tájékozatás és az eredmények hosszútávú fenntartása, hasznosítása érdekében
• Vándorkiállítás és rendezvényeken klímatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára 
helyi/ rendezvényeken

Eredmény megnevezése Eredmény leírása
Eredmény 
számszerűsíthető 
célértéke

Eredmény számszerűsíthető 
célértékének mértékegysége

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 
tulajdonsága



5. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00222 

Kedvezményezett: BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A szemléletformálási kampány által 
elért lakosság száma (passzív elérés) 
(Szakpolitikai mutató)

2016.01.01. 0

A szemléletformálási kampány által 
elért lakosság száma (passzív elérés) 
(Szakpolitikai mutató)

2020.09.30. 10 230 10 230 10 230

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos 
szemléletformálási akciókban aktívan 
résztvevő lakosság száma

2020.09.30. 2 222 2 222 2 222

Klímastratégiával rendelkező 
települések összesített lakosság száma

2016.01.01. 0

Klímastratégiával rendelkező 
települések összesített lakosság száma

2020.09.30. 6 118 6 118 6 118



6. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási  szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett :  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Kedvezményezett Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés
becsült nettó

értéke (Ft)

Egybeszámított
becsült nettó

érték (Ft)

Közbeszerzési
eljárás típusa

Feltételes
közbeszerzé

s

Meghirdet
és

tervezett
kezdete

Szerződéskö
tés

tervezett/tén
yleges
dátuma

Összesen: 0 0



7. melléklet

KONZORCIUMI NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00222 

Kedvezményezett: BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.
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