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Tájékoztató az önkormányzat által
benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával,
közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről

Készítette:
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
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Tisztelt Képviselők!
A címben jelölt témában készített tájékoztatatónkat legutóbb a 2017.08.31-ei ülésén tárgyalta
a Képviselő-testület, akkor a tájékoztató tudomásul vételéről döntött.
Az azóta eltelt időszakban az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

1.
Önkormányzatunk 2018.03.05-én pályázatot nyújtott be - 1920526748-as iratazonosító
számon – a „Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása- Természeti és táji értékekre
alapozott turizmusfejlesztés” című, VP-M19.2.1 kódszámú pályázati felhívás keretében.
A pályázatban tervezett fejlesztés: az Egyek Tisza folyó bal part 445,300 fkm szelvény
térségében 19 csónak fogadására alkalmas úszóműves csónak-és kisgéphajó-kikötő
megépítése, mely révén a víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások alapjait teremtjük meg
oly módon, hogy a két desztináció (Tisza tó és Hortobágy) kerékpáros turizmusába is
kapcsolódunk.
A pályázat elszámolható összköltsége: 16 666 667 Ft
A támogatás összege: 10 000 000 Ft
Pályázatunkat befogadták, jelenleg a hiánypótlási felhívásra, elbírálásra várunk.

2.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz a „az európai
kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a
kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb
társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” című felhívásra.
A pályázatban tervezett fejlesztés: Az egyeki zsidó temető kerítésének és sírjainak
felújítására irányul. A támogatottság 100%-os intenzitású, önerőt nem vállaltunk.
A pályázatban igényelt támogatás:

5 500 345 Ft

A pályázat elbírálás alatt áll.
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3.
Önkormányzatunk 2018.05.02-án pályázatot nyújtott be - 404826-os iratazonosító számon –
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati
felhívás keretében.
A pályázatban tervezett fejlesztés: Egyek Fő tér útburkolatának felújítása
A beruházás összköltsége: 17 242 791Ft
A támogatás összege: 14 656 372 Ft
Támogatási intenzitás:85%
Pályázatunkat befogadták, a hiánypótlási felhívásra válaszoltunk, elbírálásra várunk.

4.
Az NHSZ TISZA Nonprofit Kft partnereként 2018.04.20-án pályázatot nyújtottunk be – FMLSZF/2018-01-es iratazonosító számon – a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás
elnyerésére kiírt – Zöld napok a Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,
Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény egyeki Óvodájában” című, pályázati
felhívás keretében.
A pályázatban tervezett fejlesztés: Az eseménysorozat foglalkozásokra, előadásokra épül,
mely egyaránt szól gyermekeknek és felnőtteknek. Komposztáló építés, szelektív szigetek
kialakítása, családi nyílt nap szervezése, bemutatók, ismeretterjesztő anyagok kiosztása stb..
A pályázat elszámolható összköltsége: 2 984 490 Ft
A támogatás 100 %-os intenzitású
Pályázatunkat befogadták, elbírálásra várunk.

5.
Pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázati kiírására „az
Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok” című
felhívásra. A pályázatban tervezett fejlesztés: 48 m2-es kétállásos garázs, valamint u alakban
az ebrendészeti telep épületei körül 345 m2-en útburkolat megépítése.
A támogatottság 100%-os intenzitású, önerőt nem vállaltunk.
A pályázatban igényelt támogatás:4 995 545 Ft. A pályázat elbírálás alatt áll.
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6.
Az idei évben is számos közfoglalkoztatási pályázat benyújtására került sor (összesen 8 db).
2017. évben 7 mintaprojektet indítottunk el és 2 un. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást, a
pályázatok mindegyike támogatásban részesült. A támogatások összegét, intenzitását, a
résztvevők számát illetve az egyes projektek összköltségét az alábbi táblázat tartalmazza, a
táblázatban szereplő programok közül az első 6 mintaprojekt, az utolsó 2 hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás:
Megnevezés és
megvalósítási
időszak
helyi sajátosságokra
épülő program
2018.03.012019.02.28

Résztv.
száma
fő

Támogatási
intenzitás %

Támogatás
összege Ft.

összköltsége Ft.

91

100 % bér és
járulék
86,5934065934%
közvetlen költség

103 615 440 bér
és járulék
6 478 753
közvetlen költség

mezőgazdasági
program
2018.03.012019.02.28

36

100 % bér és
járulék
94,1666666667%
közvetlen költség

belterületi
közúthálózat
karbantartása
2018.03.012019.02.28
a belvíz elvezetése
2018.03.142019.02.14

62

100 % bér és
járulék
89,6774193548%
közvetlen költség

51

100 % bér és
járulék
91,7647058824%
közvetlen költség

bio- és megújuló
energiafelhasználás
2018.03.142019.02.14

45

100 % bér és
járulék
93,3333333333%
közvetlen költség

illegális hulladék
lerakóhelyek
felszámolása
2018.03.142019.02.14
mezőgazdasági
földutak
karbantartása

45

100 % bér és
járulék
93,3333333333%
közvetlen költség

60

100 % bér és
járulék
90% közvetlen

103 615 440
bér és járulék
7 481 811
közvetlen
költség
39 637 080 bér
és járulék
10 421 482
közvetlen
költség
68 980 512 bér
és járulék
7 473 150
közvetlen
költség
50 801 587 bér
és járulék
7 485 121
közvetlen
költség
45 075 829 bér
és járulék
7 440 473
közvetlen
költség
45 075 829 bér
és járulék
5 842 921
közvetlen
költség
59 999 984 bér
és járulék
7 448 575
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39 637 080 bér és
járulék
9 813 563
közvetlen költség
68 980 512 bér és
járulék
6 701 730
közvetlen költség
50 801 587 bér és
járulék
6 868 699
közvetlen költség
45 075 829 bér és
járulék
6 944 440
közvetlen költség
45 075 829 bér és
járulék
5 453 392
közvetlen költség
59 999 984 bér és
járulék
6 703 718
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2018.03.142019.02.14
intézményi
közfoglalkoztatás
2018.03.012018.06.30
alapkompetencia
képzés
2018.05.152018.08.31

költség
63

100

közvetlen
költség
22 658 568

15

100

4 785 180

közvetlen költség

4 785 180

22 658 568

7.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft 8 pályázat (GINOP) keretében, 8 fő foglalkoztatásához
kapott támogatást és bér és a szociális hozzájárulási adó költségeinek fedezésére. Az Egyeki
Polgármesteri Hivatal pedig 2 fő vonatkozásában kapott bér- és járuléktámogatást, szintén a
GINOP konstrukció keretében. A GINOP támogatási konstrukció 6 ill. 8 hónap 100%-os
bérköltség támogatást jelent, 3 ill. 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
A korábban benyújtott pályázataink további sorsát az alábbiakban mutatjuk be:
1. KEHOP-2.2.1-15 pályázati konstrukció keretében, a szennyvízhálózat bővítése és a
szennyvíztelep áthelyezése tárgyban pályázatot nyújtottunk be. A pályázat támogatásban
részesült, a 2015. december 4-én megkötött Támogatási Szerződés szerint önkormányzatunk
93,041893%-os támogatási intenzitás mellett 1 429 920 095 Ft támogatásban részesült.
A projekt keretében jelenleg a kivitelezési feladatokat végzik. A kivitelező a SWIETELSKY
Magyarország Kft.
A műszaki ütemterv szerint 2018. évben a településen még nem kezdődnek el a munkálatok,
ez évben az engedélyek, hozzájárulások beszerzését, meghosszabbítását végzik (ez is a
kivitelező feladata). A projekt befejezése 2020. őszére várható.
2. Önkormányzatunk 2017.02.06-án pályázatot nyújtott be - 1826770412-es iratazonosító
számon – a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.
A pályázatban tervezett fejlesztés: az Egyek külterület 0359 hrsz-ú mezőgazdasági földút
aszfaltburkolattal történő ellátása 1198 fm hosszúságban, 6 méter burkolatszélességgel.
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A pályázat elszámolható összköltsége: 117 640 100 Ft.
A támogatás összege: 99 994 085 Ft.
A pályázat támogatásban részesült, a projekt keretében jelenleg az engedélyes terveket
készítik.
3. 2017. évben – immár sokadjára – ismét pályáztunk az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”. Az önkormányzat a pályázatban meghirdetett alcélok
közül kizárólag a b) alcélra, azaz a belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázott.
A megvalósítandó fejlesztés: a Hunyadi utca járdájának felújítása.
A projekt összköltsége:17 647 058 Ft.
Igényelt támogatás (85%):14 999 999 Ft.
Önerő: 2 647 059 Ft.
Ez a pályázat már sikerrel járt és támogatásban részesült. A kivitelezővel (Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.) megkötöttük s a szerződést, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, és
várhatóan ez év szeptemberében be is fejeződnek.
4. Az Önkormányzat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívás keretében pályázatot
nyújtott be.
A Projekt címe: „Egyek Nagyközség Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA”.
A pályázat összköltsége: 7 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
A

projekt

támogatásban

részesült,

amelyről

2017.

május

30-án

értesítették

Önkormányzatunkat. A projekt megvalósítása 2017. június 1-én kezdődött és 2018. május 31ig tartott. A projektet sikeresen megvalósítottuk, a záró kifizetési kérelmet 2018.06.07-én
benyújtottuk.
5. A „TOP-1.4.1-15-HB1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati konstrukció
keretében Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Bölcsődei ellátás infrastrukturális
fejlesztése Egyeken” címmel.
A projekt összköltsége 110 000 000 Ft.
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Támogatási intenzitás: 100%.
A projekt még 2017. évben támogatásban részesült, így a tavalyi évben megkezdődhetett a
projekt végrehajtása. 2017. év végén megindítottuk a közbeszerzési eljárást, melynek
keretében a beérkezett ajánlatok jóval magasabb összegűek voltak, mint a rendelkezésre álló
fedezet, ezért ezt az eljárást eredménytelennek nyilvánította az Önkormányzat, és június
elején újabb eljárást indítottunk. Az eljárás már hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás,
annak reményében, hogy így alacsonyabb összegű ajánlat érkezik.
6. A „TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című
pályázati kiírás keretében szintén pályázatot nyújtottunk be „Egyek Nagyközség bel- és
külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem” címmel.
A projekt összköltsége: 150 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
Ez a projekt is - még 2017. évben - támogatásban részesült és tavaly megkezdtük a projekt
megvalósítását. E projektünk, hasonlóan az előzőhöz, a második közbeszerzési eljárás
megindításánál tart, hiszen az első eljárásunk e projekt esetében is eredménytelen volt, a
rendelkezésre álló fedezet hiánya miatt.
7. A „TOP-1.1.1-15-HB1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiíráson
belül „Ipari terület fejlesztése” címmel nyújtottunk be támogatási kérelmet.
A projekt összköltsége: 550 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
Ez a 3. olyan projektünk, amely 2017. évben támogatásban részesült. A projekt keretében
elkészültek a tervek, azonban az engedélyeztetési eljárást nem tudjuk megindítani, mert a
projekt megvalósítási helyszíne (0348 hrsz) még mindig nincs kivonva a művelés alól. A
terület művelési ágának megváltoztatására, valamint a földterület minőségi osztályának
megváltoztatására irányuló eljárás folyamatban van. Szintén folyamatban van a terület kiemelt
beruházási célterületté nyilvánítására irányuló eljárásunk.
Az elhúzódó Földhivatali eljárások miatt kértük a Közreműködő Szervezettől, hogy a projekt
megvalósításának időszakát 3 hónappal hosszabbítsák meg.
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8. Még 2016-ban pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében megvalósuló, „C” típusú kültéri sportpark építésére.
A pályázat megvalósítási helyszíne: Egyek-Telekháza, Virág utca, „Sportpálya”.
A pályázat megvalósítása önerőt nem igényel.
2018. március 10-én érkezett levelében értesített bennünket a Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., hogy pályázatunkat támogatásban
részesítették. A beruházás várhatóan még ez év végéig befejeződik.
Korábban benyújtott és még el nem bírált pályázataink:
1. Pályázatot nyújtottunk be a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati
felhívásra „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben”
címmel.
A fejlesztés megvalósítási helye: Egyek belterület 1651/2 hrsz.
A fejlesztés nettó összköltsége:

47 437 348 Ft

A fejlesztés pályázatban elszámolható nettó összköltsége: 45 337 348 Ft
A pályázatban igényelt támogatás:

38 536 746 Ft

Biztosított saját forrás (összes önerő):

8 900 602 Ft

A pályázat elbírálás alatt áll, még csak arról értesítettek bennünket, hogy jogosultak voltunk
pályázni és a pályázat tartalmi értékelése megkezdődött.
2. Ugyanezen - „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című – pályázati kiírás keretében az Egyeki Szöghatár Nonprofit
Kft. is pályázatot nyújtott be, a „Közétkeztetés fejlesztése Egyek Nagyközségben” címmel.
„TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázati
kiírás keretében szintén pályázatot nyújtottunk be „Egyek Nagyközség bel- és külterületének
csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem” címmel. Mivel a pályázat
benyújtásának határideje 2017.04.20 volt, így már ebben az esetben is túl vagyunk a
hiánypótlás teljesítésén. A támogatási kérelmünk ez esetben is megfelelt a jogosultsági
feltételeknek, ezért tartalmi ellenőrzésre (támogatói döntésre) felterjesztették.
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A fejlesztés nettó összköltsége:

20 000 000 Ft

Támogatási intenzitás:

85%.

3. Egyek Nagyközség Önkormányzata – több településsel együttműködve – konzorciumi
partnerként, pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretében az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra. A konzorciumvezető
partnerünk Hajdúnánás Város Önkormányzata. A pályázat keretében a résztvevő
önkormányzatok

nagyjából

lakosságszám

arányosan

részesülnek

támogatásban.

Önkormányzatunk e pályázat segítségégével több mint 61 millió forint támogatást kaphat.
A támogatási intenzitás 100%. A pályázat még mindig elbírálás alatt áll.
Támogatásban nem részesített pályázataink:
1.

A Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című felhívás

keretében önkormányzatunk 2017. június 29-én szintén pályázatot nyújtott be „Szegregált
élethelyzetek felszámolása Egyeken” címmel. Támogatási intenzitás: 100%.
A projekt az értékelés során nem érte el a támogathatósághoz szükséges ponthatárt.

2.

Előbbi pályázati kiírásra épülően, 2017. augusztus 18-án pályázatot nyújtottunk be a

„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívásra
(Kódszám: EFOP-2.4.1). E pályázat 11 önkormányzati ingatlan infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására és akadálymentesítésre nyújtott volna lehetőséget.
A pályázat összköltsége: 189 787 499 Ft. A támogatási intenzitás: 100%.
A projekt eredetileg támogatásban részesült, azonban a Támogatási Szerződés megkötésének
feltétele volt, hogy az EFOP-1.6.2-16 jelű projekt pozitív támogatási döntésével is
rendelkezzünk, ami a ponthatár el nem érése miatt, sajnos nem áll rendelkezésre.
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Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda
4069 Egyek, Fő u. 3.
Tel./fax: 52/378-028
E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Közterület használat
A közterületek használatának helyszíni ellenőrzése szeptember hónapra van beütemezve.
Felmérésre kerülnek a közterületen már hosszabb ideje tárolt építési anyagok, valamint a
közterületen tárolt mezőgazdasági képek, vontatók.
Az elmúlt egy évben egyetlen ingatlan tulajdonost sem kellett felszólítani a közterület
használat bejelentésére.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóboltokra vonatkozó
rendelkezéseket a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló többszörösen
módosított 23/2007.(X.11.) önkormányzati rendeletében szabályozta. A mozgóárusok
településen történő árusítása során 2017.06.01.-2017.12.31. között 182 000 Ft közúthasználati
díj került befizetésre, az önkormányzat számlájára.

Egyéb önkormányzati döntések végrehajtása
Az önkormányzat megvásárolt 1 ha területet a temető bővítése érdekében, valamint egyéb
rendezetlen tulajdonjogi helyzet is fennállt a temetőt illetően jelenleg folyamatban van a
tulajdonosi viszonyok rendezése és a telekalakítás .
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház átszervezése kapcsán Komádi és Létavértes
önkormányzataival vettük fel a kapcsolatot és voltunk tapasztalat cserén. Az mondható el,
hogy mindkét település magasabb összeggel egészíti ki a közművelődési feladatokat mint
Egyek. A későbbiekben át kell gondolni, hogy szeretne-e a Képviselő-testület tovább
foglalkozni a kérdéssel.
Egyek, 2018. június 18.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Bóta Barbara
aljegyző
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