
Alapadatok 
Pályázó neve: Nagykálló Város Önkormányzata 
Projekt megnevezése: A Nagykállói Erdei Iskola infrastruktúrafejlesztése és 

környezettudatos átalakítása 
OP név: KEOP 
Pályázati kiírás megnevezése: 3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 

infrastrukturális fejlesztése 
Forrás megnevezése: ERFA 
Beruházás helye (régió): Észak-Alföld 
Beruházás helye (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Beruházás helye (helység): Nagykálló 
Megítélt összeg: 75 727 392 .- HUF 
Támogatás aránya: 90 % 
Támogatási döntés dátuma: 2012.07.06 
Támogatás pontszáma: 80 
Közvélemény-tájékoztató: Konstrukciószintű aggregált adatok 

 

  Bizottsági tagok 
Értékelés típusa: egyszerűsített értékelés 

Tag neve Delegáló szervezet megnevezése Civil tag 
Hum Julianna KEOP IH - Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság Nem 
Osztoics András KEOP IH - Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság Nem 
Takács Eszter VM - Vidékfejlesztési Minisztérium Nem 
 

 

  Szerződés adatai 
Szerződés hatályba 
lépésének dátuma: 2012-08-23  

Projekt rövid 
összefoglalása: 

A projekt célja Nagykállói Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése, a meglévő létesítmények 
környezettudatos átalakítása, felújítása, az erdei iskola környezetének akadálymentesítése, oktatási 
segédeszközök, terepi megfigyelést segítő közlekedési eszközök, terepi bemutató eszközök, 
laborfelszerelések és oktatási bútorok beszerzése, valamint a beltéri foglalkozások eszközállományának 
bővítése. A projektgazda által megvalósításra kiválasztott és javasolt projektváltozatban egy időben 
megvalósul az iskola egyik oktató épületének környezetbarát téliesítése (szigetelés és hőszivattyús 
fűtési rendszer kialakítása), valamint a könnyűfém-szerkezetes szálláshely külső és belső felújítása, 
szigetelése, környezettudatos átalakítása, valamint az erdei iskola környezetének akadálymentesítése, 
akadálymentes parkoló és járda kialakítása. A fejlesztés részeként talajszondás fűtési rendszerrel és 
napkollektoros használati melegvíz rendszerrel lesz ellátva a szállásépület. A fejlesztéseknek 
köszönhetően már rövid távon javul az erdei iskola szolgáltatás minősége mind az ellátás, mind pedig a 
biztosított erdei iskola program tekintetében, ami már rövidtávon is igen kedvezően hat az erdei iskola 
megítélésére és az igénybevevő csoportok számának növekedését vonja maga után. A kiszolgáló 



infrastruktúra - szálláshely, valamint az őszi oktató épület a téliesítés megvalósulásával alkalmassá 
válik az erdei iskola programok fűtési időszakban történő lebonyolításához. Az eszközök beszerzése 
elősegíti az iskola oktatási, szemléltető és bemutató anyagának bővítését, ezáltal a szakmai színvonal 
növekedését. A kerékpár eszközfejlesztésnek köszönhetően lehetőség nyílik az erdei iskola program 
szakmai tartalmának bővítéséhez, mivel - az amúgy természeti és kulturális értékekben igen gazdag 
közvetlen környezeten kívül - távolabbi, kerékpárral könnyen megközelíthető területek bejárása is 
lehetségessé válik. A vízi járművek beszerzése pedig az erdei iskola területéhez tartozó tó élővilágának 
terepi megfigyelését és bemutatását és megismertetésért fogja lehetővé tenni. A projekt célja a 
felújítás és eszközbeszerzés mellett az iskola szakmai programjához szükséges oktatási segédanyagok 
létrehozása. A beruházás keretében megtörténik az erdei iskola környezetének akadálymentesítése, így 
akadálymentes járda, valamint akadálymentesen megközelíthető parkoló kerül kialakításra. Az 
akadálymentesítés keretében a szállásadó épület, valamint az erdei tanösvény 1. és 2. sz. állomása a 
környezetbe illeszkedő keményfa pogácsákból kirakott járdával lesz összekötve. A meglévő földúthoz 
kapcsolódóan a szállásépület és a parkoló akadálymentes megközelítésére szolgáló kőburkolatú belső 
út kerül kialakításra 78 m hosszúságban 6 m-es szélességgel. Az OTÉK által előírt 12 férőhelyes parkoló 
kerül kialakításra, amiből 2 mozgáskorlátozott parkolóhely lesz. Kialakításra kerül egy járda a parkoló, 
valamint a szállásadó épület között, illetve körül. A tervezett járda biztosítja a gyalogos és 
akadálymentes közlekedést, a járda szélessége 1,50 méter, a járda burkolat területe: 164 m2. Mivel az 
erdei iskola még csak néhány éve működik, ezért szeretnénk a támogatás jelentős részét arra fordítani, 
hogy az oktatási segédanyagok, a terepi megfigyelő- és mérőeszközök, laborfelszerelések, terepi 
megfigyelést könnyítő közlekedési eszközök, valamint a beltéri foglalkozások eszköztárát bővítsük, 
továbbá az erdei iskola épületébe szükséges bútorokat beszerezzünk, mert tevékenységünket 
kénytelenek vagyunk használt bútorokkal és eszközökkel folytatni, hiszen anyagi l  

Projekt 
megvalósításának 
tervezett kezdete: 

2012-09-03  

Projekt megvalósítás 
tervezett befejezése: 2014-04-12  

Projekt tényleges 
kezdete: 2012-09-03  

Projekt tényleges 
befejezése: 2014-05-30  
 

  Projektvégrehajtás adatai 
Jelentés sorszáma: 6  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-12-23  
Jelentéstételi időszak: 2013-12-03 - 2013-12-23  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 2  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2016-06-10  
Jelentéstételi időszak: 2015-05-31 - 2016-05-30  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  



Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 2  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-09-20  
Jelentéstételi időszak: 2013-03-23 - 2013-09-20  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 5  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-12-03  
Jelentéstételi időszak: 2013-11-23 - 2013-12-02  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 1  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2015-07-17  
Jelentéstételi időszak: 2014-05-31 - 2015-05-30  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 1  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-03-23  
Jelentéstételi időszak: 2012-08-23 - 2013-03-22  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 3  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-11-11  
Jelentéstételi időszak: 2013-09-21 - 2013-11-11  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  



 
Jelentés sorszáma: 4  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Időszakos Beszámoló (IB)  
Benyújtás dátuma: 2013-11-22  
Jelentéstételi időszak: 2013-11-12 - 2013-11-22  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 7  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Záró Beszámoló (ZB)  
Benyújtás dátuma: 2014-02-19  
Jelentéstételi időszak: 2013-12-24 - 2014-01-31  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 3  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2017-06-13  
Jelentéstételi időszak: 2016-05-31 - 2017-05-30  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 
Jelentés sorszáma: 4  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2018-06-13  
Jelentéstételi időszak: 2017-05-31 - 2018-05-30  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad  
Időszak eredményei: Nincs adat  
 

  Kifizetések adatai 
Szerződött összeg: 75 381 245 Ft  
Kifizetett előleg összesen: 13 170 445 Ft  
Számla alapú kifizetés összesen: 62 814 886 Ft  
Utolsó kifizetés dátuma: 2014.05.30  
 

 


