TÁJÉKOZTATÓ FEJLESZTÉSEKRŐL

2018. március hónapban több pályázattal kapcsolatosan is megkaptuk a nyertes döntésről szóló
tájékoztatót. Egyik ilyen pályázat a VP6-7.2.1-7.4.1-16 azonosító számú „Külterületi utak
karbantartásához szükséges gépek beszerzése” című pályázat. Konzorcium keretében Borota
Községi Önkormányzattal közösen került benyújtásra a pályázat. Jánoshalma egy darab ágaprító
gépet, Borota egy darab traktort szerez be a pályázat keretében. A támogatói okiratban szereplő
határidők módosítása az első feladat, majd a gépbeszerzések megindítása.
Pályázatot nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelőnél a 2018 évi Jánoshalmi Napok fény- és
hangtechnikai szolgáltatásainak biztosítására összesen bruttó 1.100.000 Ft összegben. A
támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a szerződés aláírását követően az elnyert
összeget átutalják.
A több mint két éve benyújtott „Sportpark” pályázatot is megnyertük. Ennek keretében
megkaptuk a támogató döntést, a kültéri fitness eszközöket az Országzászló Parkban fogják
telepíteni várhatóan ez évben. A támogató műszaki előkészítő munkatársa hamarosan jelentkezni
fog, hogy megnézze a terület alkalmasságát az eszközök telepítésére.
2018. március hónapban kötjük meg több TOP pályázat támogatási szerződését is, mint például
a TOP-1.1.2 Gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozása, és a TOP – 1.1.3 Hűtőház kialakítása
pályázat. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumok a Magyar
Államkincstár részére megküldésre kerültek.
Kettő pályázat esetében megérkezett a mindkét fél részéről aláírt támogatási szerződés. Ezek a
TOP – 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Jánoshalmán, valamint az EFOP-3.3.2 Kultúrával az oktatás
színesítéséért című pályázat.

2018. március 26-áig benyújtásra kerül kettő LEADER pályázat. Az egyik a tároló építése a
Mélykúti út 7 szám alatt, a másik a Jánoshalmi Napok 2019 pályázatra vonatkozó pályázat.

2018.03.20-án záró helyszíni ellenőrzésre került sor a DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 azonosító
számú Hunyadi Általános Iskola és a Diákélelmezési Konyha felújításával kapcsolatosan. A
helyszíni ellenőrök mindent rendben találtak, a horizontális vállalásokkal kapcsolatban változás
bejelentést szükséges benyújtani.

Az önkormányzat jelenleg futó projektjeit közbeszerzési szempontból a JTINFOTEKA KFT
vizsgálja. A közbeszerzési szakértő javaslatot tesz a projektekben szereplő költségek
beszerzésére, hogy melyik esetében kell közbeszereztetni, és melyik esetében elegendő három
ajánlatos beszerzés lebonyolítása.
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Tájékoztató pályázatokról
2018. február 28. napján benyújtásra került a Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere elnevezésű pályázat, melynek azonosítószáma EFOP-2.1.2-16-2018-00075.
Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi partnere a Jánoshalmai Kistérségi
Egészségügyi Központ Non-profit Közhasznú Kft. A pályázat szorosan kapcsolódik a már
megvalósítás alatt lévő Gyermekesély program elnevezésű társprojekt szakmai
tevékenységeihez. A járási program megvalósításához szükséges infrastrukturális fejlesztéseket
tartalmazza. A tervezett fejlesztés épületbővítést, átalakítást és felújítást, valamint nagy értékű
eszközfejlesztést tartalmaz.
A pályázatban igényelt támogatás összege 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint.

Az EFOP-1.5.3 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
elnevezésű pályázat támogatási szerződése az Önkormányzat részéről aláírásra került, március
hónapban várjuk a mindkét fél által aláírt okiratot.

Az EFOP-3.9.2 kódszámú, Humán erőforrások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű
pályázatban a konzorcium vezető település, Bácsalmás a közbeszerzési szakérő kiválasztásával
kapcsolatos eljárást folytatja. A szakértő kiválasztása, majd a szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatását követően kezdhetők meg a pályázat megvalósításához szükséges egyéb
beszerzések lebonyolítása.
Egyebekben az Önkormányzat, mint konzorciumi partner részére a támogatási előleg utalása
megtörtént, 32.379.432,- Ft összegben.

A TAO- Műfüves pálya létesítésével kapcsolatos kivitelezői tender a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel folytatott egyeztetés alapján újra kiírásra kerül, tekintettel arra, hogy a pályázaton
részt vevő valamennyi kivitelező az MLSZ által kiírt árnál jóval magasabb áron adott ajánlatot.

