
Alapadatok 
Pályázó neve: Nagykálló Város Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Nagykálló Város integrált, szociális jellegű 

városrehabilitációja 
OP név: ÉAOP 
Pályázati kiírás megnevezése: 5.1.1/A-2f Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 
Forrás megnevezése: ERFA 
Beruházás helye (régió): Észak-Alföld 
Beruházás helye (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Beruházás helye (helység): Nagykálló 
Megítélt összeg: 600 174 107 .- HUF 
Támogatás aránya: 74 % 
Támogatási döntés dátuma: 2010.05.20 
Közvélemény-tájékoztató: Konstrukciószintű aggregált adatok 

 

 
  Bizottsági tagok 
Értékelés típusa: egyszerűsített értékelés 
Tag neve Delegáló szervezet megnevezése Civil 

tag 
Botka 
Mónika NFGM - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nem 

Domokos 
Béla ÉARFÜ - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nem 

Horváth 
Csilla ROP IH - Regionális Operatív Program Irányító Hatóság Nem 

Ilyés Miklós Nincs adat Nem 
Jármi 
Gyöngyi NFGM - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nem 

Nyári 
Krisztián ROP IH - Regionális Operatív Program Irányító Hatóság Nem 

Szemerédy 
Zsolt 

 
Notice: Undefined index: EGYEB_SZERVEZET 
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.bizottsagi_tagok.incon line 215  

 

  Szerződés adatai 
Szerződés hatályba 
lépésének dátuma: 2010-11-04  

Projekt rövid 
összefoglalása: 

1. Pályázatban tervezett tevékenységek: (részletezve a AT-ban) 1.1. Szociális bérlakások kialakítása:. 
1.2. HÍD Közösségi Ház kialakítása 1.3. Szociális Inkubátor kialakítása 1.4. Korányi úti lakótelep és 



környezetének rehabilitációja 1.5. Önkormányzati lakás felújítása 1.6. Nappali Központ kialakítása 1.7. 
Pihenő központ kialakítása - Gödrök 1.8. Járda-építés: Dózsa György, Damjanich, Mártírok, Korányi, 
Jókai, Akácos, Temető utcák   

Projekt 
megvalósításának 
tervezett kezdete: 

2010-05-18  

Projekt megvalósítás 
tervezett befejezése: 2013-10-31  

Projekt tényleges 
kezdete: 2010-05-18  

Projekt tényleges 
befejezése: 2013-10-31  
 

  Projektvégrehajtás adatai 

Jelentés 
sorszáma: 2  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2011-11-17  

Jelentéstételi 
időszak: 2011-05-05 - 2011-11-04  

Döntés 
(megfelelt vagy 
nem): 

Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

A jelentéstételi időszakban (2011.05.05.-2011.11.04.) az építési munkák I. 
része a műszaki átadás-átvétel 2011.05.19.-én megtörtént lezárásával 
befejeződött. Beindultak a „soft” tevékenységek a HÍD Közösségi Házban 
és a Nappali Központban. A kivitelezés II. része a Park-, járda építés nagy 
része is befejeződött. Egyedül a Gödrökben tervezett parkosítást nem 
tudtuk még megvalósítani. Ezzel kapcsolatban folyamatban van a vízjogi 
létesítési engedélyre vonatkozó engedélyeztetési eljárás a partfal 
megemelésével kapcsolatban.  

 

Jelentés 
sorszáma: 1  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2011-06-08  

Jelentéstételi 
időszak: 2010-05-18 - 2011-05-04  

Döntés Elfogad  



(megfelelt vagy 
nem): 

Időszak 
eredményei: 

Pályázatunk Támogató levele 2010-05-27-én érkezett meg. A Támogatási 
Szerződés megkötése a Korányi úti társasházakkal kapcsolatos jogviszony 
tisztázása miatt, valamint a társasházi önrész biztosításának igazolása miatt 
elhúzódott és 2010-11-04-én került aláírásra. Ekkorra már az építésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás mindkét részének nyerteseivel meg lett 
kötve a vállalkozói szerződés. A projekt legfrekventáltabb helyszínén 
kihelyeztük a 6x3 m-es „A” típusú projekttáblát. Munkaterület átadásra két 
ütemben került sor: - 2010-05-28: Híd Közösségi Ház, Szociális bérlakások, 
Szociális Inkubátorház, Nappali központ, Önkormányzati lakás, Lakótelep 
és környezete; - 2010-07-22: Park és járdaépítés, forgalomcsillapítás. 
2010-09-23-án tartottuk a projekt hivatalos nyitórendezvényét, melyre 
meghívtuk a sajtó képviselőit is. 2010-11-30-án megkezdődött a részleges 
műszaki átad  

 

Jelentés 
sorszáma: 7  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2014-01-30  

Jelentéstételi 
időszak: 2013-05-05 - 2013-10-31  

Döntés 
(megfelelt vagy 
nem): 

Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

A Támogatási Szerződés megkötése 2010-11-04-én került aláírásra. A 
kivitelezési elemek Munkaterület átadásra két ütemben került sor: - 2010-
05-28: Híd Közösségi Ház, Szociális bérlakások, Szociális Inkubátorház, 
Nappali központ, Önkormányzati lakás, Lakótelep és környezete; - 2010-
07-22: Park és járdaépítés, forgalomcsillapítás. 2010-09-23-án tartottuk a 
projekt hivatalos nyitórendezvényét, melyre meghívtuk a sajtó képviselőit 
is. 2010-11-30-án megkezdődött a részleges műszaki átadás-átvételi 
eljárások. 2011-03-17-én ünnepélyes keretek között átadtuk a HÍD 
Közösségi Házat, melyen jelen volt dr. Mező Ferenc az ÉARFÜ NKft. 
igazgató helyettese, valamint dr. Budai Gyula Országgyűlési Képviselő. Az 
építési munkák I. része a műszaki átadás-átvétel 2011.05.19.-én 
megtörtént lezárásával befejeződött. - 2011 nyarán beindultak a ,,soft" 
tevékenységek a HÍD Közösségi Házban és a Nappali  

 

Jelentés 
sorszáma: 5  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2013-10-08  



Jelentéstételi 
időszak: 2012-11-05 - 2013-05-04  

Döntés 
(megfelelt vagy 
nem): 

Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

A projekt keretében megvalósítani tervezett Gödrök pihenőközpont 
kialakítása projektelem nem valósítható meg az alábbiakban ismertetett 
okok miatt: A megvalósítás helyszíne jelentősen csapadékos időjárás 
esetén hosszabb ideig megközelíthetetlen, funkciójának nem tesz eleget. A 
módosított tervdokumentációhoz szükséges vízjogi létesítési engedély 
megszerzését a Kedvezményezett 2011. február 25-én indította el, a 2012. 
október 12-ig terjedő időszakban két engedélyeztetési eljárás is 
lefolytatásra került. Az engedélyező hatóság azonban mindkét esetben 
elutasító határozatot hozott. A projekt alapvető célja, hogy a vállalt 
számszerűsíthető eredmények teljesüljenek, valamint a projekt 
integráltsága megvalósuljon, így a Gödrök pihenőközpont kialakítása 
projektelem megvalósítása helyett új projekt helyszínen egy úgynevezett 
,,rekreációs és aktív zónák kialakítása az akcióterületen" elnevezésű ú  

 

Jelentés sorszáma: 1  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2017-09-01  
Jelentéstételi időszak: 2016-06-23 - 2017-06-22  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 

Jelentés 
sorszáma: 3  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2012-06-21  

Jelentéstételi 
időszak: 2011-11-05 - 2012-05-04  

Döntés 
(megfelelt vagy 
nem): 

Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

A jelentéstételi időszakban (2011.11.05-2012.05.04) a ,,soft" 
tevékenységek a Híd Közösségi Házban és a Nappali Központban 
folyamatosan zajlottak. A Kerti munkás és Parkgondozó képzések 2011. 
november 16-17.-én zárultak a vizsgákkal, szintén novemberben zárult a 
Tolerancia- és az Internetkezelői Tréning. Február végéig folyamatosan 
zajlottak a Civil társadalmi fejlesztések; a Tanodai programok, mint például 
a színház, kirándulás és könyvtár. Folyamatos a Teleház, a Fejlesztő tér, 
ahol nyelvoktatást is igénybe vehetnek a gyerekek. A Gödrökben tervezett 
parkosítást sajnos még mindig nem tudtuk megvalósítani. Ezzel 



kapcsolatban folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó 
engedélyeztetési eljárás a partfal megemelésével kapcsolatban.  

 

Jelentés 
sorszáma: 4  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2013-01-08  

Jelentéstételi 
időszak: 2012-05-05 - 2012-11-04  

Döntés 
(megfelelt vagy 
nem): 

Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

A projekt keretében megvalósítani tervezett Gödrök pihenőközpont 
kialakítása projektelem nem valósítható meg az alábbiakban ismertetett 
okok miatt: A Gödrök pihenőközpont kialakítása projektelem helyszíne a 
projekt tervezésekor körbejárható volt, a tervek elkészültek a záportározó 
körüli projektelem megvalósításához. A projekt megvalósítási szakaszában 
szembesültünk azzal a problémával, hogy extrém csapadékos évben a 
terület hónapokon keresztül megközelíthetetlen, ezért 2011. február 25.-én 
kezdeményeztük a záportározó mélyítő kotrását, melyet az engedélyező 
Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 4621-10/2011 sz. határozatával (2011. május 31.) elutasított. 
Ezt követően önkormányzatunk 2011. június 23.-án fellebbezett az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre 
a döntés ellen, a Főfelügyelőség 14/3724-7/2011 sz   

 

Jelentés sorszáma: 2  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2018-07-10  
Jelentéstételi időszak: 2017-06-23 - 2018-06-22  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 

  Kifizetések adatai 
Szerződött összeg: 600 174 107 Ft  
Kifizetett előleg összesen: 67 845 874 Ft  
Számla alapú kifizetés összesen: 548 422 599 Ft  
Utolsó kifizetés dátuma: 2015.11.24  
 

 


