Beszámoló fejlesztésekről

Az önkormányzat több építéssel kapcsolatos beruházása is megvalósítás alatt áll jelenleg,
ezeket szeretném most bemutatni.
Radnóti utcai óvoda hőszigetelési munkálatai
Az önkormányzat 2019-ben nyert támogatást 29.999.998 Ft összegben a Radnóti utcai óvoda
külső homlokzatának felújítására és hőszigetelésére. A munkálatok 2020. június hónapban
kezdődtek meg, kivitelező a Piramis Trade Bau Kft. Várhatóan a munkálatok augusztus hónapra
befejeződnek. A kivitelezés problémamentesen halad, a kivitelező folyamatosan egyeztet a
munkálatok ütemezéséről.
Népi Építészeti Program
Pályázatot nyújtottunk be az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár épület régi részének
külső homlokzat felújításának tervezésére. A pályázatot 571.500 Ft összegben megnyertük, az
első tervezői egyeztetésre 2020.06.19-én kerül sor. A támogatói okirat előírja az épület
építéstörténeti dokumentációjának elkészíttetését, valamint a projekt mentorálását, azonban
eddig a mentor személye nem került a Támogató részéről kijelölésre. A támogatási összeget
előre utalják, amint a mentorálási jegyzőkönyv rendelkezésre áll. A mentor kijelölésével
kapcsolatosan egyeztettem a Támogatóval, aki 2 hét türelmet kért.
Az építéstörténeti dokumentációt Rozmann Viktor készíti.
A tervezésre a szerződést megkötöttük, a terveket 2020. augusztus 20-ig szükséges elkészíteni,
a pályázat befejezési határideje: 2020. augusztus 31.
A Támogató már előre jelezte, hogy várhatóan ebben az évben kiírják a kivitelezésre is a
pályázatokat.
Iparterület fejlesztése – Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ
A Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ három ütemben készül el a 2014-2020 pályázati
ciklusban. Az 1. ütem a terület-előkészítés volt tereprendezéssel, közművek kiépítésével,
útépítéssel. A kivitelező a Piramis Trade Bau Kft volt, aki a munkálatok 2020. áprilisában
befejezte. A transzformátor állomás kiépítése miatt (NKM-től megrendelte a vállalkozó,
azonban a közmű szolgáltató a kivitelezést csak 2020. márciusában fejezte be) a kivitelező
szerződését módosítani kellett. A kecskeméti MÁK a szerződésmódosítás miatt szabálytalansági
eljárást rendelt el, amelyre az önkormányzat kifogást nyújtott be. Az Irányító Hatóság a kifogást
elfogadta, és megállapította, hogy szabálytalanság nem történt. Így a beruházás tovább
folytatódhat a szakmai marketing tevékenység megvalósításával.
Projektzárás dátuma: 2020.11.27.
Teljes projektösszeg: 269 858 304 Ft
Eddig elszámolt összeg: 193 014 112 Ft
A 2. ütem az inkubátorház megépítése (zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem és gépsor
kialakítása). Az üzemcsarnok építésére a közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a
Piramis Trade Bau Kft. A kivitelezővel várhatóan 2020. július végén kötünk szerződést. A
kivitelezésre rendelkezésre álló idő 10 hónap. A gyümölcsfeldolgozó gépsor beszerzésére a
közbeszerzésre eljárás előkészítésre került, a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyta, a

közbeszerzési eljárás elindult, a felhívás megjelent az EU hivatalos lapjában. Az ajánlatokat július
folyamán kell benyújtaniuk az Ajánlattevőknek.
A beérkezett üzemcsarnok építése ajánlat magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló forrás,
illetve valószínűsíthető, hogy a gépbeszerzés esetében is magasabb összegű ajánlat érkezik,
mint a 2017-ben benyújtott pályázatkori összeg. Lehetőség van többlet forrás igény
benyújtására, amely előkészítése folyamatban van. Benyújtani akkor tudjuk, ha gépbeszerzésre
beérkező ajánlatok bontása megtörténik.
A projekt zárás dátuma 2021.06.29.
Teljes projektösszeg: 201 802 400 Ft
Eddig elszámolt összeg: 1 996 635 Ft
Elszámolásra eddig kizárólag az előkészítési költségek kerültek, mert a kivitelezés még nem
kezdődött meg. A tervezési költségek elszámolása folyamatban.
A 3. ütem a Hűtőház és hűtéstechnológia kiépítése, amely kivitelezőjét közbeszerzési eljárás
keretében választjuk ki. Az eljárás jelenleg is tart, az ajánlattevők részéről érkező kérdések
tervezői megválaszolása van folyamatban, az ajánlatok benyújtási határideje 2020.06.30.
A projekt részét képezi egy gyümölcsválogató gépsor beszerzése, amely közbeszerzési eljárását
még nem tudtuk megindítani, mert a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az előkészített
dokumentációt még nem hagyta jóvá. A dokumentációval kapcsolatosan érkeztek kérdések,
amelyeket több mint 3 hete megválaszoltunk.
A projekt zárás dátuma: 2021.03.15, azonban már most látszódik, hogy ez a határidő nem
tartható. A határidő módosítására a közbeszerzési eljárások lezárását követően kerül sor.
Teljes projektösszeg: 450 000 000 Ft
Eddig elszámolt összeg: 4 499 785 Ft, az előkészítési költségek.
Zöld Város felújítása
A pályázat keretében két fejlesztési cél található, a központi park felújítása, valamint a városi
piacon árusító helyek létrehozása. A tervezés elkészült, a közbeszerzési szakértő a kivitelező
kiválasztására a közbeszerzési eljárást előkészítette. Az előkészített eljárás jóváhagyását
követően megindítható a közbeszerzés. Várhatóan még az idén megvalósulhat a beruházás,
amennyiben a közbeszerzési eljárás és annak ellenőrzése zökkenőmentesen lezajlik.
A projekt tervezett fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződés szerint 2020.02.28.,
azonban a határidő módosítására a kérelem már elkészítésre került.
Teljes projektösszeg: 100 000 000 Ft
Eddig elszámolt összeg: 2 393 950 Ft, amely az előkészítési költségeket tartalmazza.
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem
A beruházás kivitelezése 2019. decemberben kezdődött. A kivitelező a Homokhátság
Környezettechnika Kft, aki 2020.06.18-án a kivitelezés 75 %-os készültségét bejelentette,
valamint a kivitelezést készre jelentette 2020.07.03 dátummal. Ezen a napon az önkormányzat
és a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdi. A munkálatokat a megrendelő,
az üzemeltető, és a műszaki ellenőr folyamatosan nyomon kíséri, a felmerülő kérdéseket
megválaszolja.
A projekt tervezett befejezése: 2020.08.29., amely a kivitelező készre jelentését figyelembe
véve tartható határidő.
A projekt teljes összege: 119 014 254 Ft
Eddig elszámolt összeg: 70 986 647 Ft

BÁCSKISKUN2030
Bár még gőzerővel zajlik a 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi időszak projektjeinek
megvalósítása, megkezdődött a 2021-2027-es időszak tervezéséhez szükséges tényleges
projektgyűjtés. Az új Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció (BÁCSKISKUN2030)
készítése is folyamatban van, amelyhez szintén elengedhetetlenül szükséges a települések
fejlesztési igényeinek ismerete. Várhatóan 2021-től a TOP2 újra a települési önkormányzatok
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításának eszköze lesz. Jelenleg minden településtől 10
projektötletet vártak.
Az adatgyűjtés célja az alábbiak szerint került megfogalmazásra:
„A jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezetben, az elkövetkező időszak pontos
tervezéshez, a közös célok elérése, a megye területén lévő települések fejlesztése érdekében
elsődleges fontosságúnak tarjuk, hogy akár a korábban megküldött anyagok, akár új projekt
ötletek alapján, a következő időszak megyei fejlesztési igényei, egy helyen aktualizált formában,
aktuális tervezett költségkerettel, egységes szerkezetben kerüljenek összegyűjtése.”
Jánoshalma esetében a véglegesített településfejlesztési táblázat 29 projektötletet
tartalmazott, amelyek 10 témakörbe csoportosítva kerültek benyújtásra 2020.06.10-én a BácsKiskun Megyei Területfejlesztési Ügynökség részére. Boros Kinga a Jánoshalmi Járás
kapcsolattartója visszajelzett, hogy a benyújtott projektötletek rendben vannak.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
2020. július 10-ig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására önkormányzati tulajdonú
belterületi utak, járdák felújítására. A maximum támogatás 20.000.000 Ft, a támogatás mértéke
75 %. A pályázat előkészítése folyamatban van, ezzel kapcsolatosan külön előterjesztés készül.

Országfásítási Program
A támogatás keretében a 10.000 fő alatti települések részére 30 fa ingyenes igénylésére volt
lehetőség. A támogatást 2020.06.15. 10 órától lehetett benyújtani, azonban a nagyfokú
terhelés miatt a pályázati felület összeomlott, csak másnap 12 órától működött ismét. Ezen a
napon az őszi telepítésű fákra lehetett pályázni, azonban a folyamatos rendszerhibák miatt az
igénylést nem tudtam benyújtani, a felületet 1 órát követően lezárták. Ezt követően június 18án 8 órakor ismételten megnyitották a felületet, majd 20 perc múlva lezárták. A tájékoztatás
szerint 255 település tudott fát igényelni a kb 3000 településből. E-mailben kaptam értesítést
róla, hogy az igénylés során tapasztalható kellemetlenségekért elnézést kérnek, a fák elfogytak,
nem lehet újra pályázni. Így ezt az igénylést nem tudtam benyújtani.

WIFI pályázat
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson
a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben,
könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A WiFi4EU kezdeményezés
keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak. Az utalványokat wifi-

berendezések telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll
rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.
Az igénylési felületet 2020.06.03-án 13 órakor nyitották meg, a pályázatot ezen a napon be is
nyújtottam. Jelenleg az elbírálást várjuk, a bírálat időpontjáról nincsen információ.
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