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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 2015.06.25-ei ülésén tárgyalta
a Képviselő-testület, akkor a tájékoztató tudomásul vételéről döntött.
Az azóta eltelt időszakban az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

1.
Az EACEA szervezésében megvalósuló „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” (2014-2020)
Testvérvárosi programra 2016.03.01-én is pályázatot nyújtottunk be. A pályázatban a
lengyel-magyar-román testvérvárosi találkozó lebonyolítására - 2016.06.25-2015.06.30
közötti időszakra - 10.000 Euró értékben igényeltünk támogatást. A találkozó helyszínei
Egyek és Tiszacsege lettek volna, a programok szorosan kapcsolódtak volna az Augusztusa
20-ai ünnepségekhez. A találkozóra 28-28 fő lengyel-román testvérvárosi lakos került volna
meghívásra. A pályázat sajnos nem részesült támogatásban.
2.
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 pályázat benyújtási határideje 2016.05.23 volt. Időközben
már a kibocsájtott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is eleget tettünk. Támogatási
kérelmünk a jogosultsági feltételeknek megfelelt, így azt tartalmi értékelésre – azaz döntésre –
felterjesztették.
A projekt összköltsége 110 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
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3.
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. Mivel a
pályázat benyújtásának határideje 2016.04.20 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.
A projekt összköltsége: 150 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.

4.
A „TOP-1.1.1-15-HB1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiíráson belül
„Ipari terület fejlesztése” címmel nyújtottunk be támogatási kérelmet. E pályázatot is még
május hónapban benyújtottuk, és ebben az esetben is megtörtént már a jogosultsági vizsgálat.
Projektünket e kiírás keretében is tartalmi értékelésre bocsájtották.
A projekt összköltsége: 550 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.

5.
A TOP-3.2.1-15 jelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció
keretében szintén pályázni kívánunk. A támogatási konstrukció keretében a közétkezetést
biztosító Hunyadi u. 48/c szám alatti ingatlanunk energetikai korszerűsítését végeznénk el,
amely magában foglalja többek között a fűtési rendszer korszerűsítését, a homlokzat
szigetelését, további napelemek elhelyezését.
A projekt várható összköltsége: 80 000 000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
A (meghosszabbított) benyújtási határidő: 2016.06.30.
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6.
Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”. Az önkormányzat a pályázatban meghirdetett alcélok
közül az alábbiakra pályázott:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása és
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása és
Az a) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: Egészségház napelemmel történő ellátása,
klimatizálása és eszközbeszerzése
A projekt összköltsége: 31 578 947 Ft.
Igényelt támogatás (95%): 30 000 000 Ft.
Önerő: 1 578 947 Ft.
A b) alcél esetében 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.
A pályázat mindkét alcél vonatkozásában benyújtásra került és elbírálás alatt van.

7.
Az idei évben is számos közfoglalkoztatási pályázat benyújtására került sor (összesen 8 db).
2016. évben 6 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:
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Megnevezés és

Részt

Támogatási

Támogatás

megvalósítási

vevők

intenzitás %

összege Ft.

időszak

szám

197 501 086
bér és járulék
58 840 836
közvetlen
költség
65 148 640 bér
és járulék
20 273 035
közvetlen
költség
78 487 954 bér
és járulék
17 250 749
közvetlen
költség
40 952 020 bér
és járulék
9 432 542
közvetlen
költség
40 973 450 bér
és járulék
7 322 075
közvetlen
költség
27 475 870 bér
és járulék
6 123 949
közvetlen
költség

összköltsége Ft.

a fő
helyi sajátosságokra
épülő program
2016.03.042017.02.28

180

100 % bér és
járulék
80,8333333333%
közvetlen költség

mezőgazdasági
program
2016.03.042017.02.28

60

100 % bér és
járulék
90% közvetlen
költség

belterületi
közúthálózat
karbantartása
2016.04.012017.01.31
a belvíz elvezetése
2016.04.012017.01.31

90

100 % bér és
járulék
87,0175438596%
közvetlen költség

45

100 % bér és
járulék
93,3333333333%
közvetlen költség

bio- és megújuló
energiafelhasználás
2016.04.012017.01.31

35

100 % bér és
járulék
94,2857142857%
közvetlen költség

illegális hulladék
lerakóhelyek
felszámolása
2016.04.012017.01.31

30

100 % bér és

intézményi
közfoglalkoztatás
2016.03.172017.02.28
házi segítségnyújtás
2016.07.012017.02.28

41

95

40 718 586

42 861 673

11

95

7 579 160

7 989 056

járulék
95% közvetlen
költség
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197 501 086 bér
és járulék
72 792 794
közvetlen költség
65 148 640 bér és
járulék
22 525 591
közvetlen költség
78 487 954 bér és
járulék
19 824 450
közvetlen költség
40 952 020 bér és
járulék
10 106 294
közvetlen költség
40 973 450 bér és
járulék
7 765 839
közvetlen költség
10 888 992 bér és
járulék
6 446 259
közvetlen költség
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8.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft 3 pályázat (nők 40+ és GINOP) keretében 3 fő
foglalkoztatásához kapott támogatást és bér és a szociális hozzájárulási adó költségeinek
fedezésére. A nők 40+ támogatás 100% bérköltség támogatást jelent 8 hónapra, 4 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A GINOP támogatási konstrukció 6 hónap 100%os bérköltség támogatást jelent, 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

E 3

pályázattal összesen 3 322 334 Ft támogatáshoz jutott a Kft.
Összegezve elmondhatjuk, hogy az elmúlt egy évben 18 pályázat benyújtására került sor,
amelyből 11 támogatásban részesült, 6 elbírálása (ill. egy esetben benyújtása) még
folyamatban van és 1 pályázatunk nem részesült támogatásban.
Az összesen 11 db nyertes pályázattal 621 402 286 Ft. támogatáshoz jutott
önkormányzatunk.
A még elbírálás, ill. benyújtás alatt álló pályázatainkból várható támogatás: 940 millió forint.
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. Az
„Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje” tárgyú beruházás előrehaladása
tekintetében a projektmenedzseri feladatokat ellátó Nemzeti Fejlesztési Iroda munkatársa az
alábbi tájékoztatást nyújtotta:
A projekttel összefüggésben jelenleg a közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyik.
A régiók szerinti 6 db építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás bontása 2016. május 20.
napján megtörtént.

6

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda
4069 Egyek, Fő u. 3.
Tel./fax: 52/378-028
E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

A projektfejlesztésre vonatkozó tervezési keret eljárás bontása 2016. május utolsó hetében,
történt meg.
A mérnök keret eljárás hirdetmény május 20. napján jelent meg, az ajánlatok bontására június
20-án került sor.
2. A 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés
kapcsán pályázatot nyújtottunk be az MVH-hoz 2013.11.29 napján egy gyepmesteri telep
létesítésére.
A pályázatot 4 ügyfél együttműködve nyújtotta be. A koordináló szerv Egyek Nagyközség
Önkormányzata, a további ügyfelek a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület, Tiszacsege
Város Önkormányzata, Tiszadorogma Község Önkormányzata.
A projekt összköltségvetése: 49 705 718 Ft nettó elszámolható kiadások.
Igényelt támogatás: 49 705 718 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
A kérelmet a bíráló szerv (MVH) támogatásban részesítette, a támogató döntés 2014.10.17-én
érkezett meg hivatalunkhoz. A támogató határozatban nagyon rövid időt határoztak meg a
projekt megvalósítására (2015.05.31), ennek ellenére a projektet határidőben befejeztük. A
kifizetési kérem benyújtására 2015.06.17-én került sor. A záró helyszíni ellenőrzésre
2015.08.31-én került sor. Itt néhány kisebb hiányosságot találtak, amelynek pótlására
szólítottak fel bennünket.
A 2015. október 29-én hivatalunkhoz érkező, kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat szerint
49 178 542 Ft elszámolására lettünk jogosultak. A támogató határozathoz képest mutatkozó
-527 176 Ft. különbözet oka: egyes építési tételeknél az MVH referciaáraitól való eltérés,
valamint a helyszíni ellenőrzésen feltárt kisebb hiányosság (kőburkolat hiánya).
A 2016-ban indított helyi sajátosságokra épülő járási mintaprojektünk lehetőséget ad - a
gyepmesteri teleppel összefüggésben - a II. ütem megvalósítására, azaz a telep bővítésére.
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Ennek munkálatai már megkezdődtek, várható befejezés: 2016. július 31, kivitelező: Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft.

3. A Borostyán Idősek Otthona évek óta határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik,
a tárgyi feltétek hiánya miatt. Ezt a problémát orvosolhatja, hogy 2015-ben a Balmazújvárosi
Önkormányzat – mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat – pályázatot nyújtott be és
nyert az Idősek Otthonának bővítésére és korszerűsítésére.
Jelenleg az építési kivitelezési munkák tartanak, amelyek várható befejezése: 2016.08.31.
4 A Darányi Ignác Terv keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
eredményesen pályázott Önkormányzatunk.
A pályázat célja: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése, falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület), ezen belül új gépjármű beszerzésére,
már működő szolgáltatás kapcsán.
A gépjármű beszerzése, a pályázati támogatással történő elszámolás, valamint a működési
engedély módosítása eredményesen és határidőben megtörtént. A pályázati támogatást (7
990 000 Ft) még 2015 év végén kiutalták Önkormányzatunk számlájára.
5. A térfigyelő rendszer ügyében a 2013.12.30-án benyújtott kifizetési kérelmünket
elutasították, azzal az indokkal, hogy kérelmünket elkésetten nyújtottuk be. Miután az ügyben
benyújtott fellebbezésünket elutasították, bírósághoz fordultunk. A bíróság 2015. november
11-én meghozott határozatában a hatályon kívül helyezte az MVH döntését, az új eljárás – és
egy módosuló jogszabály – eredményeképp kifizetési kérelmünknek helyt adtak, és a 13 421
eFt. támogatást még 2015. decemberében kiutalták.
6. Egyek Nagyközség Önkormányzata tavalyi évben sikerrel pályázott az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A c) alcél esetében a megvalósított
fejlesztés: a Fő u. 2 szám alatti ingatlanban sportlétesítmény (Sportcentrum) kialakítása.
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A projekt összköltsége: 23 500 000 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 19 975 000 Ft.
Önerő: 3 525 000 Ft.
A projekt eszközbeszerzése (5db tornaszőnyeg kivételével) és az építési kivitelezés már
megvalósult. Az építési kivitelezés 2016.05.27-én sikeres műszaki átadással zárult. A projekt
költségvetésében - az építési kivitelezésre adott rendkívül kedvező árajánlat miatt - 926.801
Ft.

építésre

felhasználható

szabad

forrás

maradt,

mely

forrás

felhasználását

a

Belügyminisztérium a napokban engedélyezte.
7. Az önkormányzat még 2014. júliusában pályázatot nyújtott be a KEOP 4.10.0/N
konstrukció keretében. E pályázat során lehetőségünk volt napelemes rendszer telepítésére, az
Egyek, Hunyadi u. 48/C alatt található étterem tetejére. A 2015. február 3-án
önkormányzatunkhoz érkező támogatói okirat szerint a pályázatot – igaz az igényelthez
képest kevesebb összeggel - támogatták. A kivitelező vállalta, hogy a csökkentett
összköltséggel is megvalósítja a pályázatot.
A támogatási intenzitás: 100%
A támogatás összege: 35 473 821 Ft.
A beruházást 2015.07.18-án sikeres műszaki átadással zártuk. A projekt helyszíni
ellenőrzésére 2016.09.17-én került sor. Az ellenőrzés feltárt egy kisebb hiányosságot (a
beépített invert típus és mennyiség eltért a TO szerinti inverter típusától és mennyiségétől). A
hiányosságot változás-bejelentéssel pótoltuk, így ez esetben is még 2015. decemberében
megkaptuk a teljes pályázati támogatást.
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Közterület használat
A közterületek használatának helyszíni ellenőrzése augusztus hónapra van beütemezve.
Felmérésre kerülnek a közterületen már hosszabb ideje tárolt építési anyagok valamint a
közterületen tárolt mezőgazdasági képek, vontatók.
2015. évben a felmérés idején három ingatlan előtti közterületen tároltak mezőgazdasági
gépet, vagy építési anyagot. Az ingatlan tulajdonosai jelezték, hogy megszűntetik a
közterületen való tárolást, ezért utóellenőrzést végeztünk, melynek eredményeként egyetlen
ingatlan tulajdonost sem kellett felszólítani a közterület használat bejelentésére.

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületes a mozgóboltokra vonatkozó
rendelkezéseket a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 8/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletében
szabályozta. A mozgóárusok településen történő árusítása során 2015. évben 243 500 Ft,
2016. év május 31-ig 122 000 Ft közúthasználati díj került befizetésre, az önkormányzat
számlájára.

Egyéb önkormányzati döntések végrehajtása
Eb összeírás:
Az önkormányzati döntések végrehajtása között szükséges megemlíteni az eb összeírást
illetve az eb rendészeti hozzájárulás kivetését és a befizetéseket. 2016. évben előírásra került
1.524.000.- Ft ebrendészeti hozzájárulás. Ebből ez idáig befolyt összeg 1.082.000.-Ft. A be
nem fizetett hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül melyre nézve a
szükséges intézkedéseket megtesszük. A kivetéskor figyelembe vett ebek száma:1524 db.
Összességében az eb összeírás és eb rendészeti hozzájárulás bevezetése és végrehajtása
sikeresnek mondható, az ezzel kapcsolatos negatív lakossági vélemények száma elenyésző.
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Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda
4069 Egyek, Fő u. 3.
Tel./fax: 52/378-028
E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Települési adó:
A települési adó rendeletet a képviselő-testület a 6/2016.(II.11) számú rendeletével hatályon
kívül helyezte tekintettel arra, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5035/2015/4
számú határozatában foglaltak alapján a testület szándékának megfelelően nem lehetett volna
alkalmazni a megalkotott rendeletet.
Attila telep tulajdoni viszonyaink rendezése.
Mint ahogyan arról a Képviselő-testület határozott, megtörtént a szerződés kötés Dr. Pető
Istvánnal az Attila telep tulajdoni viszonyainak rendezésére. Tekintettel az eljárás
összetettségére eredmény 2017.12.31-re várható szerződés szerint.

Egyek, 2016. június 20.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Bóta Barbara
aljegyző
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