Abony Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.: 06-53-360-832

Az előterjesztés készítésében közreműködött:
Településfejlesztési osztály, Humán osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Az előterjesztést véleményezi:
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenleg 22 pályázat koordinálásában
vesz részt, mely pályázatok a megvalósulás szempontjából különböző stádiumban vannak.
A következő táblázat szemléleti a pályázatok státuszát, támogatási összegét, a vállalt önerő
mértékét, továbbá a hozzájuk kapcsolódó feladatokat.
Sorszám
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Pályázat
megnevezése
kódszám
”Mindenki
Egészsémegőrző
Központja Abony
város
Egészségmegőrző
Központjának
komplex
akadálymentesítése.
(Sívó)
KMOP-4.5.3.-20070055"

Státusz
Feladat

Támogatási
összeg buttó

Önerő bruttó

Közreműködő
szervezet

A kivitelezés
befejeződött.
Az 5 éves
fenntarthatóság
biztosítása mind
esélyegyenlőségi mind
pedig környzeti
szempontból.Garanciák
érvényesítése

7 618 668 Ft

846 519 Ft

VÁTI

A kivitelezés
befejeződött.
Lehetőségeink Fő
Az 5 éves
tere-Kossuth tér
fenntarthatóság
környezetrendezése
biztosítása mind
Abonyban
esélyegyenlőségi mind
KMOP-5.2.1/A-2008pedig környzeti
0040
szempontból.Garanciák
érvényesítése

88 349 633 Ft

9 816 626 Ft

PRO-RÉGIO
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Abony Város
A beruházás
ivóvízminőség-javítási
befejeződött.
és rekonstrukciós
További feladatot nem
pogramjának
igényel.
megvalósítása KEOPKifizetés megtörtént
1.3.0/1F-2008-0012

10 370 000 Ft

Nettó
1.830.000 Ft

Környezetvédelmi
és Vízügyi
Minisztérium
Fejlesztési
Igazgatóság
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8/2010( I.28.)
Korm.rendelet
alapján) Vis maior
EBR 42 REG.
SZÁM:9760
támogatási igény

A pályázat
támogatásban részesült

2 000 000 Ft

0 Ft

MÁK
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8/2010 (I.28)
Korm.rendelet
alapján) Vis maior
EBR 42 REG.
SZÁM:14796
támogatási igény

A pályázat
támogatásban részesült

5 143 000 Ft

0 Ft

MÁK

54 984 703 Ft

Pro-Regio
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Abony Város
A kivitelezés
belterületi
befejeződött.
kapcsolatainak
Az 5 éves
javítása az élhetőbb
fenntarthatóság
település
biztosítása mind
183 282 342 Ft
megvalósítása
esélyegyenlőségi mind
érdekében KMOPpedig környezeti
2.1.1/b-08-2008-0053 szempontból.Garanciák
( 5 út)
érvényesítése
TEUT
Thököly és Vak
Bottyán utcák
felújítása
1300126/09U
TEUT
Báthory, Deák Ferenc
és Jókai Mór utcák
felújítása
1300127/09U

Elszámolás alatt
A kivitelezés
befejeződött

6 840 136 Ft

6 695 564 Ft

PRO-Régió és a
MÁK

Elszámolás alatt
A kivitelezés
befejeződött

8 105 395 Ft

8 105 396 Ft

PRO-Régió és a
MÁK
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TEUT
Szapáry utca felújítása

Elszámolás alatt
A kivitelezés
befejeződött

9 627 238 Ft

9 627 237 Ft

PRO-Régió és a
MÁK
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Parkolók
(P+R;B+R)és
csomópontok építése
és fejlesztése a BKSZ
területén, a 70.,100 a.
és 120a. Sz.
vasútvonalak mentén
K-2008-KMOP2.3.1./C-0002422

A kivitelezés
befejeződött.
Projekt zárási fázis.

3 592 260 Ft

4 503 430 Ft

Pro Régio
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Az alapfokú
közoktatáshoz való
egyenlő esélyű
hozzáférés
megvalósítása az
abonyi Somogyi Imre
Általános Iskolában
KMOP-4.5.3-092009-0040 (Somogyi
akadálymentesítése)

Projekt zárási fázis
Záró pénzügyi
elszámoláshoz
szükséges
dokumentumok
összeállítása,
használatbavétel
indítása ( lift és az
akadálymentesítés
tekintetében). Várható
hiánypótlások
teljesítése és az 5 éves
fenntarthatóság
biztosítása mind
esélyegyenlőségi mind
pedig környezeti
szempontból.
Garanciák
érvényesítése

29 843 042 Ft

16 142.812Ft

VÁTI
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Kistérségi járóbeteg
szakellátás fejlesztése
a Középmagyarországi
régióban KMOP2007-4.3.2. (EÜ
centrum)

Műszaki átadás
megtörtént

436 821 915 Ft

48 535 769 Ft

STRAPI
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Kreatív Kópévár-Új
bölcsőde létesítése
Abonyban KMOP4.5.2-09-2009-0024

Közbeszerzési eljárás
előkészítése van
folyamatban.
Közbeszerzési eljárás
keretében nyertes
ajánlattevővel
szerződés kötés és a
jogerős építési
engedélyben foglaltak
teljesítése,
használatbavétel

231 764 443 Ft

25 751 605 Ft

VÁTI
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Lehetőségeink Fő
tere-Abony Város
Integrált
településközpont
fejlesztése kmop
5.2.1/B-09-1f

2. Forduló
hiánypótlása
folyamatban van

376.395.607 Ft
+zeneiskola
144.88.0125 Ft
921 520 280 Ft
+COOP
86.650.000 Ft
+üzletház:
776.700.000 Ft

PRO-RÉGIÓ
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Szolnok, Abony,
Zajlik a dokumentáció
Rákóczifalva és Szajol
felülvizsgálata,melyet
felhagyott települési
a Környezetvédelmi-és
szilárd
Vízügyi
hulladéklerakóinak
Minisztériumnak
rekultivációja KEOPelküldtek
2.3.0/2f/09-2009-0004
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Abony Város
ivóvízminőség-javítási
és ivóvízhálózat
rekonstrukciós
programjának
megvalósítása KEOP1.3.0/2F-09-20090007

Az első közbeszerzési
eljárás eredménytelen
lett, új közbeszerzési
eljárás kiírása
folyamatban van.
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(P+R)II:Parkolók és
csomópontok építése

Önkományzati
részvétel NIF Zrt.
Koordinálja várható
kezdési időpont 20112012
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Energetikai
hatékonyság fokozása
Abony Város Gyulai
Gaál Miklós és
Somogyi Imre
Általános Iskoláiban
KEOP-5.3.0/A/092010-0008

A pályázat elbírálási
fázisban van, a
döntésől nincs
infomációnk

A kért
támogatás:
47.223.740

Vállalt önerő:
32.170.578

Energia Központ
Nonprofit Kft
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8/2010( I.28)
Korm.rendelet
alapján) Vis maior
EBR 42 REG.
SZÁM:21055
támogatási igény

A támogatási igény
benyújtásra került,
várjuk az elbírálást ill.
az esetleges
hiánypótlást

A kért
támogatás
12.630.896

Vállalt önerő
3.789.269

MÁK
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Abony Város
északkeleti észének
csapadékvízelvezetése és gyűjtése
KMOP-3.3.1/B-102010-00037

A pályázat benyújtásra
került, a hiánypótlás
folyamatban van

A kért
támogatás
80.000.000

Vállalt önerő
30.750.000

Pro Regio

21.

8/2010. (I.28.)
Korm.rendelet
alapján) Vis maior
EBR 42 REG.
SZÁM:25341
támogatási igény

A pályázat előkészítés
alatt van

A kért
támogatás
2.432.309,-Ft

Vállalt önerő:
1.042.418,-

MÁK

22.

ÁROP-3.A.1/A-20080044

1.739.120,- Ft

VÁTI

1 158 640 561
Ft

312 300 000 Ft

0 Ft

Környezetvédelmi
és Vízügyi
Minisztérium
Fejlesztési
Igazgatóság

Nettó
34.700.000 Ft

Környezetvédelmi
és Vízügyi
Minisztérium
Fejlesztési
Igazgatóság

Regionális
Operatív Program
Irányító Hatósága

A pályázat záró
elszámolás alatt van, a 18.108.130,- Ft
beruházás befejeződött

A táblázatból kitűnik, hogy jelenleg 1 pályázat lezárása történt meg, a Sívó kúria
akadálymentesítése. A projekttel kapcsolatos teendő az 5 éves fenntarthatóság biztosítása
mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, illetve a garanciák érvényesítése.
A 22 pályázat közül 2 pályázatban közreműködőként vesz rész az önkormányzat.
1. „Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési
hulladéklerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004

szilárd

2. P+R II. ütem NIF Zrt. koordinálja várható kezdési időpont: 2011-2012.
A felsorolt pályázatok közül több már zárási folyamatban van:
1. Főtér I. ütem: a projekt fizikai megvalósítása 2009. 10. hónapban megtörtént, a
pénzügyi elszámolása ez év 09. hónapban került elfogadásra, a támogatási összeg
100 %-ban kifizetésre került az önkormányzat részére.
Feladat:az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig
környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.
2. Öt út: a projekt fizikai megvalósulása 2009. 10. hónapban megtörtént. Jelenleg a
záró pénzügyi kifizetési csomag elfogadása van folyamatban. Minden hiánypótlás
teljesítésre került, jelenleg a támogatási összeg átutalását várjuk.
Feladat: az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig
környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.
3. P+R I. ütem: az önkormányzat másik 12 önkormányzattal konzorciumi
megállapodás keretében vett részt a projektben. A pályázat fizikai megvalósulása
2010. 08. hónapban megtörtént. Jelenleg a záró pénzügyi csomag elfogadása van
folyamatban. Ebben a projektben csak az előkészítés költségeit tudja elszámolni az
önkormányzat ennek kifizetését várjuk.
Feladat: az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig
környezeti szempontból.
4. Teutas pályázatok (6 út): A pályázat fizikai megvalósulása 2010. 09. hónapban
megtörtént. A pénzügyi elszámolás folyamatban van. Feladat a garanciák
érvényesítése.
5. Somogyi akadálymentesítés: A pályázat fizikai megvalósulása 2010. 09.
hónapban
Feladat: záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása
használatbavétel indítása (lift és az akadálymentesítés tekintetében) megtörtént.
Várható hiánypótlások teljesítése és az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind
esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.

6. KEOP ivóvíz javítás I. ütem: a tanulmány elkészült az elszámolás és a kifizetés
megtörtént így a II. ütemre léphettünk. További feladatot nem igényel.
7. ÁROP:
Feladat:
Fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése
Hiánypótlások teljesítése
5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti
szempontból.
8. KEOP ivóvíz javítás II. ütem: A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így új
közbeszerzést kell kiírni.
Feladat: közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes kivitelező kiválasztása majd
szerződéskötés.
A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott
szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, könyvvizsgáló)
Záró pénzügyi elszámolásban szükséges dokumentumok összeállítása
Fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése
Hiánypótlások teljesítése
5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti
szempontból. Garanciák érvényesítése.
9. Vis maior támogatási igény ebr:9760 támogatásban részesült 2 millió forint
értékben.
Feladat elszámolással kapcsolatos dokumentumok összeállítása és a helyszíni
ellenőrzés lebonyolításában való aktív részvétel a gazdasági osztállyal közösen.
10. Vis maior támogatási igény ebr:14796 támogatásban részesült 5.143.000 forint
értékben.
Feladat elszámolással kapcsolatos dokumentumok összeállítása és a helyszíni
ellenőrzés lebonyolításában való aktív részvétel a gazdasági osztállyal közösen.
11. Bölcsi pályázat: a pályázat nyert, a kiviteli terv elkészült. A közbeszerzési
folyamatok elindítása megtörtént, könyvvizsgáló és a nyilvánosság biztosítására
cég kiválasztása megtörtént. Projektmenedzsment és műszaki ellenőr kiválasztása
a 2011.-es évben történik meg.
A kivitelezés tervezett indítása: 2011. 02. hónap
A kivitelezés tervezett befejezése: 2011. 08. hónap
Reményeink szerint a 2011. évben már gyermekzajtól hangos lesz az épület.
Feladatat: közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel szerződés kötés
és a jogerős építési engedélyben foglaltak teljesítése, használatbavétel.

Három pályázatunk beadási illetve döntési fázisba érkezett.
1. KEOP nyílászáró: a pályázat beadásra került 2010. évben, az összes hiánypótlást
teljesítettük, a döntésről nincs információnk, bár heti szinten tartjuk a kapcsolatot a
KSZ-szel.
2. Belvíz pályázat: a pályázat beadásra került, jelenleg a befogadáshoz szükséges
hiánypótláson dolgozik az osztály.
Feladat: a pályázat elbírálásától függően.
3. Vis maior támogatási igény ebr:21055 (2010. 09.10.): benyújtásra került.
Feladat: a pályázat elbírálásától függően
4. Vis maior támogatási igény ebr:25341 (2010.10.20.)
Feladat: támogatási igény benyújtásához szükséges dokumentumok összeállítása
A tájékoztató végén, de nem utolsósorban 2 projekt maradt, amik valóban nagyléptékűek,
nemcsak a támogatás mértékét nézve, hanem a velük járó feladatok miatt is:
1. EÜ Centrum: a műszaki átadás megtörtént.
Feladat:
- használatbavételi engedély kérése
Záró elszámolási csomag összeállítása
2. Főtér II. ütem: Jelenleg az 1-2 mérföldkő hiánypótlása van folyamatban. A
Támogatási szerződés aláírására a tervek szerint 2011. 03. hónapban kerülhet sor, a
kivitelezések indítása ettől az időponttól célszerű tervezni.
Feladat:
- Konzorciumi megállapodás megkötése folyamatban van
- COOP Start Zrt. részére a képviselő-testületi határozattal elfogadott szerződések
megküldésre kerültek az önkormányzat részéről további egyeztetések szükségesek.
- OTP: a Városfejlesztő Szakértői Konzorcium az önkormányzat részére megküldte
az üzleti tervet, így tárgyalásokat kell kezdeményezni az OTP-vel.
- Kópiásné: a COOP Start Zrt. nem vállalta a tűzfal kiépítésének költségét
- Városfejlesztő Társaság:
 ügyvezetői állásra pályázat kiírása
 szerződéskötés a társaság és az önkormányzat között
 város-rehabilitációs rendelet elfogadása
 kötelező a projektmenedzseléshez szükséges tagok pályázat útján
történő kiválasztása
 felügyelő bizottsági tagok kiválasztása
 könyvvizsgáló megbízása
 alapító okirat elfogadása
-

Kisajátítás: jogerőre emelkedett az önkormányzat kérelmezte a birtokba adási
időpont kitűzését a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál

-

augusztus hónapban. 2010. szeptember 01.-jével a Hivatal átalakult Pest megyei
Közigazgatási Hivatallá az ügy ügyintézője már nem foglalkozik kisajátítással. A
kisajátítást egy új ügyintéző vette át, aki mindezidáig érdemben nem tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy mikor lesz a birtokba adási időpont.
A kiviteli tervek elkészítésére megbízások megkötése.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tájékoztatóban foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……../2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a tájékoztatóban szereplőket megismerte és elfogadja.
Értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Abony, 2010. november 11.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

