1t11

JEGYZ,őKoľyv
Készült: Kisújszállás Váľos Önkormányzat Képviselő-testtileténęk 20ll. május 26-án (csütöľtökiin),
17.38 őrai kezdettel tartott rendkíviłli,nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza Gaá| Kálmán terme (emelet 3l . teľem)
Jelen vannak: Kecze István polgármester' Demeteľ Jánosné, Dľ. Ducza Lajos, Molnár Imre' Nagy István
Zoltán, Szepesi Jenő' Tatár Zoltán, Tuka Antal, Nagy Lajosné, Máthé Zso|t - képviselő-testLileti tagok;

Dr. Kittlinger llona címzętęs főjegyzó, Kacsó Sándorné aljegyző, Dr. Kui Gábor váľosfejlesztési
osztályvezető, Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető' Váradi Istvánné és Dr. SzLics Sándomé

kcinyvvizsgá1ók;

Pardi Erika jegyzőkönyvvezető;

Kecze István: Köszcinti a rnegielenteket|
Bejelenti, hogy a képviselő-testülęt l0 fővel jelen van. (83,33oÁ-os a részvétel) Gönczi Károly és Dr.
Malatinszky Andľás előre jelezték távolmaradásuk okát

Megállapítja, hogy a tęstület határozatképęs, a rend]<ívüli, nyilvános ülést megnyitja.
Bejelenti, hogy ajegyzőkönyvet Pardi Erika ügykezelő vezeti.
A vonatkozó jogszabályok szęrint jegyzőkönyv-hite]esítcĺket kell választani. Javasolja, hogy az elkészült
jegyzokönyvekęt Tatár Zoltán alpolgánnester és Szepesi Jeno települési képviselő hitelęsítse.
Továbbijavaslat hiányában szavazásra bocsátja ajegyzőkönyv-hitelęsítők személyének elfogadását!

Kisújszállás Váľos Onkormányzatának Képviselő-testütete egyhangú szavazással (l0 igen
szavazattal) elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Tatáľ Zoltán alpolgáľmestert és Szepesi Jenő

telepiilési képviselőt.

Kecze István: Javas|atot tesz a mai ülés kikĺildött meghívó szerinti napirendjére, a

módosításokkal:

1.

Ny

2.

Z-árt 5./ napirendi pontjaként legyen megtárgyalva

következő

3./ napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a Kisújszállás városközpont funkcióbővítő
megújítása címíipályázat mellékletétképező végleges akcióteľülęti terv és mellékleteinęk
elfogadásáľól szóló előterjesĺést. Előterjesztő'.Kecze István polgármester, meghívott: Nyikos Csilla
városfej lesztési ügyintéző

a földgáz energia bęszerzése Kisújszállás Város
Önkormányzata és intézményei részéretáľgyú közbeszerzési eljárás eredményénekmógállapításáról
szőló előteľjesztést. Előterjesztő: Kęczę István polgármester, meghívott: Dľ. Kui Gábor
városfejlesztési osztályvezeÍő. Az előterjesztést véleményezte aKozbeszęrzési Bizottság.
3. Zárt 1la napirendi pontjaként kerüljön felvételre és megtárgyalásra aZ önkormányzati
kötvénykibocsátásľa beérkezett ajánlatok éftékeléséręszóló előterjesztést. Előteľjesztő: Keczę István
polgármester' meghívott: Dr. Szűcs Sándorné és Váradi Istvánné könyvvizsgálők' Az előterjesaést
véleményezte a Pénzügyí és Gazdálkodási Bizottság.
4. Javasolja, hogy a zárt és nyilvános tilés kerriljön fęlcserélésręavárakoző vendégek miatt.
További lehetőséget ad a képviselő-tęsttilet tagiainak módosító indítványaik megtételére.
Megállapítja, hogy a meghívó szerinti napirendhez nem érkezik egyéb javaslat, így szavazásra bocsátja az
általa ismertetett módosító javaslatok elfogadását
I

Kisrĺjszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (10 igen
szav azattal) elfo gadj a a napirend ľe vonatkozó módosító ind ítványokat.
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Kecze István: Az elfogadott módosítások

figyelembevételével szavazásra bocsátja

elfogadását!

a

KisújszáIlás Város Onkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással
szavazatta|) elfogadja a naprendet a ktivetkezők szerint:

napirend

(t0

igen

Naĺrirend a záľt ülésre:

l/a. Előterjesztés az önkonnányzati kötvénykibocsátásra beéľkezett ajánlatok
Előterjeszto: Kecze István polgármester
Meghívoťt: Dr. Szűcs Sándomé és Váradi Istvánné kĺinyvvizsgálók.
Véleményezi: PénzügyiésGazddlkodási

értékelésére

Bizottság. (ZP/10)

l.

Előterjesztés a KisújszállásiVízmű Kft. 2010. éviegyszerr-isített éves beszámolójáľól

2.

Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási

Előterjesztő:
Meghívott:

ZsőtérLászlőügyvezetőigazgatő
Dr. Szabó János könyvvizsgáló
Véleményezi: PénzĹłgyiésGązddlkodásiBizottsćłg(ZP/2)
Kft. 2010. évi egyszerűsítętt éves beszámolójának

elfogadásáľa

Előteľjesztő: Tóth Zo|tán ügyvezető igazgató
Meghívott: Triľi Lajos Kálmánné könyvvizsgáló
Vélelnényezi:PénzĹigyi és cazdćłlkodási Bizottság(ZP/4)

3.

Előteľjesztés a Kisújszállás városközpont funkcióbovítő megújításatáľgyú beruházás
kivitelezőjének kiválasztásra irányuló kozbeszerzési eljáľás megindítására (később kiküldött)
Előterjesztő: Kęczę lstván polgánĺester

Meghívott:

Dr. Kui Gábor osztályvezętő

Véleményezi'- Kozbeszerzési Bizottság(ZKB/1)

4.

Előterjesztés utak és járdák fejlesztése, valamint a zugprogram II. üteménęk megvalósításatfugyű
közbeszęrzési eljárás megindítására

Előteľjesztő:
Meghívott:

KeczeIstvánpolgármester

Dr. Kui Gáboľ osztályvęzető
Véleményezi" Közbeszerzési Bizottsóg (ZKB/2)

5.

Előterjesztés
r

a földgáz energia

észére tárgyú közbe szęrzési

Előterjesztő:
Meghívott:

e

lj

beszerzése Kisújszállás Város onkormányzata és intézményei

árás eredm ény ének me gál l apításáľó l

KeczeIstvánpolgármesteľ

Dr.KuiGáborvárosfejlęsztésiosztályvezető.

Véleményezi: KozbeszerzésiBizottság(ZKB/3)

Napirend a nyilvános ü|ésľe:

l.

Előterjesĺés 343'095.000 Ft fo|yószámla-hitelkeret

biztosításáról szólo 64lŻ011.(II.29.) számil

ódosítására (később kiküldött)
Előterjesĺő: Kecze István polgármester
I/éleményezi:Pénzügi és Gazdćłlkodási Bizottság (P/2)

onkormáĺy zati határozat

m
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2.

E l őteľj

esztés fo gl a lkoztatá si

p ály

ázat

b

enyúj tásáró | (határ ozat)

Előterjesztő: Kecze István polgármesteľ
Meghívottak'. azérintęttcinkormányzatiintézményekvezetői
Vĺźleményezi:PénzĹigyi és Gazdólkodási

3.

Bizottság (P/3)

Előterjesztés a Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázat mellékletét
képezo végleges akcióterülęti terv és mellékleteinek elfogadásáróI
Előteľjeszto: Kecze István polgánnester
Meghívott: Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintéző

] 7. 4 4 ó r a kor a Képv i s e lő - t e s t ü l et z ćłrt ĺiilés e n fo lyt a tj a łnunkáj ćl t.
A zćĺrt ülés után a nyi'lvános iilés ] 8.2 ] órąkoľ folytatódik.
A

z

Ĺilé s t ereln

b

en' t ąrt

ó z ko

di

k:

Kecze ]stván polgćlrmester, Demeter Jánosné, Dr' Ducza Lajos, Molnár Imre, Nagy István Zoltón, Szepesi
Jenő, TąĺćłrZoltdn, Nagy Lajosné, MáĺhéZsolt - képviselőłestületi tagok;
Dr. Malatinszlqł András és Gönczi Károly igazol'tan vąnnąk távol.
Tuka Antal telepĹilési képviselő a zárt Ĺilés végén, l8'20 órakor tállozott ąz ülésteremből.
(Jelen. van"

9

.fő, 7 5%-os résnétel)

Dr. Kitĺlinger llona címzeĺesfdjegyző, Kacsó Sándornĺźaljegyző' Dľ' Klli Gábor
o s

P

zt ó lyv eze

ardi Er

i

t

ő,

B o gÖ

s Kaĺ a l i n

pé n ziłg1l i

o s

l,árosÍejlesztési

z t á lyv ez et ő,'

ka j e gyző könyvvezető ;

napirendi pont:
Előterjesztés 343.095.000 Ft folyószámla-hitelkeľet biztosĺtásáľól szőlő 64/20ll.(III.29.) számú
iinkormányzati határozat módosításá ra
1.

Kecze István: Kiegészítéshiányában kéri a bizottsági állásfoglalás ismęltetését.

Nagy István Zoltán:, Kisújszá|lás Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a
343 .095.000, Ft folyószámla-hitelkeret biztosításáról szó1ó 64120| l '(I]I'29.) számú clnkormányzati

határozat módosításáľól szóló hatálrozati javaslatot előterjesztés szęľinti formában javasolja a képviselotęstülętnek elfogadásra.

Kecze István: Megkciszöni atájékoztatást, kérdéseknekad helyt.
Kérdésnęm vetődik fel, így véleményeket, javaslatokat vár.

Máthé Zsolt: Véleményébenelmondja, hogy az oTP Bank áItal leírt feltételekęn meglepődött. Nem örül
ennek a hitelkeretnek a megemeléséhez, dę az önkormányzat működése érdekébenmeg kell szavazni'
T ámo gatja a hatćr ozat el fo gadását.

Kecze István: Megköszöni az elhangzott véleményt, javaslatot.
További vé|eménynyilvánítási" javaslattételi szándék hiányában szavazásra bocsátja a 343.095.000, Ft
folyószámla-hitelkeret biztosításáról szóló 64lŻ011.(III.29') számú önkormányzatihatározaÍ módosításáró1
sző\óhatározati javaslat előterjesztés szeľinti formában töľténő elfogadását!
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Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8 igen

szavazat,

taľtózkodás mellett elfogadja a javaslatot, és a kcjvetkezőhatározatothozza:
13l l20l 1. (v .26.) szá

m

úö

n

l nem

szavazat,

0

kormá nyz ati határ ozat

a 343.095.000 Ft folyószám|a-hitelkeľet biztosításáľól szóló 64lŻ0ll.(III.29.) számú önkormányzati
határ ozat

m

ódos ításá ľa

1.l A64120|1l (|||.29.) számú önkornányzatihatározat

2. pontja azalábbiak szerint módosul:

A képviselo-testület kötelezettséget vállal a 343'095.000 foľint összegű igénybevett folyószámla-

',2./
hite]keľet 20l l . augusztus 2. napjáig 25.000.000 Ft összeggel, 201 l . szeptember l . napjáig l0.000.000
Ft cisszeggel, az EAoP-5.1.2.lD-2-09-2009-0011azonosító szárnú projekt tárnogatásának megéľkezése
napján, de legkésőbb 20l 1. október 4. napjáig további 35.000. 000 Ft összeggel történő csökkentésérę.

Az

önkormányzat vállalja, hogy

a

fennmaradő 213'095.000

Ft

legkésőbb a végső lejáratkor 20 l 1. novembeľ 8. napján yisszaťtzęti;'

2.lA 6412011l

összegĹi folyószárnla-hitęlkerętęt

(I1I.29.) számú önkorm ányzati határozat 4. pontja az alábbiak szęrint módosul:

A

képviselő-testület a hitel- és járulékai visszafizetési kötelezettségęinęk biztosítékakéntaz oTP
Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezo SZJA, valamint az időarányosan képződo helyi- és
gépjármĹiadó bevétęlęit, a kcilcsön és járulékai erejéig, valamint a képviselo-testület a hitel és járulékai
visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékakéntaz oTP Bank Nyr1. javára.engedményezi az Éeop5'1.2lD-Ż-09-2009-00l l azonosító számú, .,Kisújszállás EK-i és ENy-i belvízöblĺjzeteinek
,,4./

rekonstrukciója

I.

Ĺitern'' című pľojekt támogatási szerzodésből eľedő, utófinanszírozás alapján

igényelhető 84'636.469 forint tálnogatás összegét'''
3.l

A

6412011

.(|ll.Ż9. ) sz' önkományzati

határozat többi pontja változatlan marad.

Erľől értesül:

1.
2.
3.
4.

Kecze István polgármester
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
OTP Bank Nvft Szolnok

2. napiľendi rront:

Előteľjesztés foglalkoztatási pályázat benyújtásáľól
elmondja, hogy egy intézményesetében történt változás. A határozati
Kecze István: Kiegészítésében
javaslat 2./ ponÍjában a Városi ovodai 7ntézményesetében 3 fő szakmai álláshellyel és l fő
intézményúzemeltętésiálláshellyel történo bővítést javasoltak. Az 1 fó intézményüzerneltetésiálláshelyet
javasolja kivételre ahatározati javaslatból. Ezzel összefi'iggésben az 1.l pontban a 7 fő létszámbőVítéS
módosul6 fóre
Az 5.l pontban a Polgármesteri Hivatal esetében l fó köztísztviselői álláshely szerepel. Ezzel szęmben
javasolja, hogy l fő munka tĺirvénykönyve hatálya alátartozó dolgozóról beszéljenek.
Ez a 6 fő létszámbővítés engedélyezése csak a pályázat időszakára vonatkozik. Azt kövętőęn

automatikusan vissza fogia vonni a képviselő-tęstülęt ęzękęt a lehetőségeket.
Fontos, hogy valamennyi intézményés a Polgámesteri Hivatal esętében a forrás nemcsak 20ll-bęn,
hanem 2012-bęn is rendelkezésre áll, mivel 6 álláshelyből 5 álláshely esetében nyugdíjazásról van szó.
Kéri a bizottsági állásfogl alás ismęrtetését !
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Nagy István Zoltán:, Kisújszállás Város Önkormányzal'ának Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága
létszámbővítés engedélyezéséről a TAMoP 1.1.2-11'l1. számű pályázatban való részvétel biztosításáról

szőlő határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 2.l pont1ában a Városi
ovodai Intézményben három fő szakmai álláshellyel bővül a létszáIn, és kerüljön törlésre az egy fő
intézményi üzęmeltętési ál láshely.
Ahatározatijavaslat 5./ pontjában egy fő köztisztviselői
a|á taltozó ál Iáshely kerülj cĺn megfogalmazásra'

állásheIy helyett Munka Törvénykönyve hatálya

Kecze István: Köszöni atájékoztatást, kérdésęknekad helyt'
Kérdésnincs, így véleményeket, javaslatokat vár.
Vélemény,javaslat hiányában szavazásra bocsátja aPénzúgyiés Gazdálkodási Bizottság által is elfogadott
módosító indítványokat, miszerint a határozati javaslat 2.l pontjában a Városi ovodai Intézményben
három fő szakrnai álláshellyel bővül a létszám, és törlésľe kęrül az egy fő intézrnényiüzemeltetési
álláshely.

Ahatározatijavaslat 5./ pontjában egy fő köztisztviselői
alá taftozó ál l ásh ely kerülj ön megfogalmazásra.

álláshely helyett Munka Törvénykcinyve hatálya

Szavazásra bocsátja a módosító javaslatok elfogadását!

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangri szavazással (9
szav azattal)

e

lfoga dj a a módosító

j

igen

avas la to ka t.

Kecze lstván: Az elfogadott módosĺtások figyelembevételévęl határozathozatalt javasol.
Szavazásra bocsátja a létszálnbővítésengedélyezéséľőla ľÁvop 1'l.2-|1ll. szálnú pályázatban való
részvételbiztos ításáról szolő határ ozati j avaslat

el

fogadását

I

Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (9 igen szavazattal)
elfogadja a javaslatot, és a következőhatźrozatothozza:
l 32

l20l l . (V.26.) szá

m

rĺ łinkormá nyz ati határ ozat

létszámbővítésengedélyezéséľőla
biztosításáľa

TAMOP l.l.Ż-ll11. számrĺ pályázatban való

részvétel

1./ Kisújszállás Város onkományzatának Képvise1ő-testü1ete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
Társadalmi Megújulás operatív Program 1.l.2-11l1 ,,Decentra|izá|t programok a hátrányos helyzettĺek

fog|alkoztatásáért (DecentralizáIt programok a konvergenciarégiókban)'' elnęvezésű programban történő
részvételérdękében összęsęn 6főlétszámbővítést engedélyez, azalábbi részletezésszęrint:
2./

A

Képvisęlő-testület a Városi Óvodai |ntézmény 20ll. évi kö|tségvetésben megállapított létszámát

201 l . június 1 .-tol 2012. augusztus 3 1 .-ig 3 fő szakmai álláshellyel bővíti.
3

.l A

Képviselő-testület

aZ Alapfokú Mtĺvészętoktatási Intézmény 201l ' évi költségvetésben

engedélyezett létszámát 20l l . június 1.-től2012. augusztus
bővíti.

3

1-ig 1 fő intézmény-üzemeltetésiálláshellyel

4.l A Képviselő-testület az Arany János Általános Iskola 20l1. évi költségvetésben

megállapított

létszámát 201l' júníusl.-tól2012. május 31-ig 1 fő intézmény-üzemeltetésiálláshellyelbővíti.
5./

A Képviselő-tęstrilet

a Polgármestęri Hivatal2011. évi költségvetésben engedélyezettlétszámáÍ2071r.
1 fő Munka Tĺirvénykönyve hatálya alátartozo álláshellyel bővíti.

június 1 .-tol2012. május 31-ig
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6.i A Képviselő-testtilet fęlhata|mazza a pályázaÍban részvevő intézményekvezetőjét a 1'i pontban
meghatározott támogatási kérelęm benyújtásáľa, valamint a foglalkoztatási jogviszony létesítésével
kapcsolatos munkáltatói intézkędésekmegtétęléľe.
Felelősök: az érintęt intézmények vezetői

Határido:

20l1' június 1.

7./ A Képviselő- testtilet a 2011. évi költségvetési rendelet rnódosításának előkészítésévelmegbízza
Polgármesteri Hivatalt.
Felelos: dľ. Kittlingeľ Ilona címzętes főjegyzo

Határidő:

Enől

a

20l1' május 3l.

értesLil:

1.l Kęczę István polgármester
2'l Dr. Kittlinger Ilona címzetes fojegyzó
3./ Polgánĺesteri Hivatal Pénzügyi osztá|ya
4 l P ol gárm,esteri Hi vatal Szervezés i o sztály a
.

5./ Városi

ovodai Intézmény

6'l Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7.l Arany János Általános Iskola
3. narrirendi rront:

Előteľjesztés a ''Kisújszállás Városközpont

funkcióbővítő megújítása'' címíipályázat mellékletét

képezłjVégle ges a kcióterü leti terv és m el lél<letei n ek elfo

ľól

ga d ásá

Kecze István: Kiegészítéstnem kíván tenni, kérdéseknekad helyt'

Dr. Ducza Lajos: Kéľdezi, hogy mit jelent az

a mozaikszó, hogy

PME?

Kecze István z Dr. Ducza Lajos képviselő kérdésérevólaszoĘa, hogy a PME jelentése projektmenedzsęr'
További kérdésfęltęvési,véleménynyilvánítási,javaslattételi szándék hiányában szavazásra bocsátja a
''Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő negújítása'' cĺmű pályázat mellékletétképező Végleges
akcióteľületi terv és mellékleteinek elfogadásáról szóló határozatijavaslat elfogadását!

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (9 igen szavazattal)
eI fo

ga dj

a a j avas la

to

t, és a követkęz o határ ozatot hozza'.

1 33 l 20l l . (v .2 6.) szá m ú ö n ko ľmá nyz ati határ ozat
a Végleges akcióteľĺileti teľv elfogadásáľól

Kisújszállás Város Önkományzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Kisújszállás Városközpont

funkcióbővítő megújítása'' című, Éeop-s.l .1lD-0g-1f-2}l0-0004 azonosító számú pályázat
vonatkozásában késztilt, a határozat mellékletét képező vezető összefoglalót, illetve a hozzá furtoző
Végleges akcióterületi tervet és męllékleteit elfogadja'

Eľről éltestil:
l. Kęcze István polgármester
l ' Dr' Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
2 - Polgármesteri Hivatal Váľosfejlesztési osztálya
3' Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osńálya
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Vpzeľol ÖsszBpoGIÁLÓ

I{sújszállásVńľosÖnkoľmányzatadorrtćstlrozottaĺról'Ilogypál1.áza1otn1'ujtbcaz]]sz-alł_Áifoldi
opeľarív Pľogratn keretében' Funl<cióbóvírő iĺrtegáLr telepü)ési ĺej}esztések tárnogatásáľł kĺírtEÄoPzĺ.log-s t ĺ.o kódszárnú pálvázarľa' Ä tálnogatńs alapvetó céIja az akcióterulctek álral éÍitltett
tclepülésľészeLĺfiz.ikai lnegúiítása és a társaclalrni kobézió eg1łittes eľősítése,ťlj, telepĹilési ćs lĺistóľ-séelszinru, gazdasági, kozössé gi, kozigazgatási és szociálls íunkciók megjelenése, a rneglér'ő íunkciók
megeľősíľése,ezáItal a' leromlott vagy leszakadó r'áľosrészek bekapcsolása a r'áľos ĺejlődésébe. Äz első
íoľáulós pálváz"tot a ](özľeĺllĹíködő Szerĺ'ezet továbbtervezćsre jar'asolta, így ĺz előkészítése íolytatódott,
aĺnelyĺrekeľedményekérrt a páIyáza.u kiírás követelmén1'einek rnegíelelően lĺdolgozásĺakerult a
vátosközpont funkcióbővítő íejiesztésétbemutató jelen ÄkcióteĺĹileĺTerw'

pá|yázat táľgyát a r.áľos Integľált VáĺosĺejlesztésiStľatégrájában talállrató ,,Váľosközpont
revita|izáciőia'' nevű akcióterület fejlesztése képezl'' Az akcióteľület a városl<<izpont azon önállóan
lehatárolt része, ahol az ígazgatási, olĺtatási, művelődési, táľsadalrni, l<eĺesl<edelnri_ szolgáltató
funkciók jelerrtős része található. Ä r,áĺosľészmáig mcgőr.izte építészetilrangulatát' ércékeit,kulruľálls

A

lrĺrgyotl'rány" it.

Ä pľojekt rnegvalósításával Kisújszállás Váľos onkoĺmánvzatának áltaĺáĺros cćlja voIrzó, komplex
l<írrálatot tryújtó, tets7-etős' a laI<osság igényeit t<ielégítő ós a lrc11'i identitás érzéséterosĺtő, a

kiaIakítása. Ä ĺ'áľosrclralrrl'ĺtációs pľojel<r ŕó célja a l'ál:os]ĺöz-porrrban
találllató Szabadság téĺiVároslráza és az azt l<öLulver'ő paľk, továbbá a l(álvin Paľlĺés a Piaccsarllo]ĺ
íclújíúsa,a Vigacló é1lületének íelűjításál'al a Vigadó l{ulľuráIis l(özpont lérrehozása és i'onzór'á tétele
ľér,érrtovábbi ĺnagánbctektctések generálása az alĺcióterületen. j\ ĺeiLesztési célok nleglratáľozásánál a
lĺözteľiiIetek (elsősoľbarr a zöldteĺületek) ĺejtesztésels előtćĺbe keľü[, a közosségi íunliciók kialakítása és a
közszolgáltatások ĺ'rregújulásával összlrangban. Áz inĺľastľukrura elernek ŕejlesztésének cé}ja a váľosi és
közősségĺ íunkciók eľősítése,a kozszolgáltatások és a kuluľális szolgálcatások színvonalának, rnilrőségénck
javításával. Ä [cjlesztések és az azokat kísérő soít pľogĺarnokélénkítőlratással lesznek a lrclyi gaz.dasági

tuĺíznrtlst is fokozó r'árosl<özPont

életre, tor'ábbá erősícilĺ a lakosság kotődését a r'ároslroz'

Ä

külonböző projelĺtcétokmegoszlásában a következó beavatkozásol< valósrrlrrak nrcg a

koIrrplex

ĺ,árosrelrabiItációs projekt keĺetében.
I{o z s z féra fu n

Aý

kci ó

t e rős

ĺtő p ro ie k te lem

:

átoďnáza értékmcgőĺzőtekorrstrukcióia és komplex akadálymentesítés;
o lrornlokzat r'észleges íelújítása,magastető íelújítás,toľnyok visszaépítése,

"
o

kornPlexakadáiymentesítés,
ľctrdezvćn\'udr'aĺkialakírása s,'áľoslráz-a paľk kialakírással eg;.Litt).
közve
rctt célja a Városlráza épĹl\at, mint intézĺnćnyfrrn}ĺciójálrak megeľősítése,ĺ városkćp
Beĺl,atkozás
javításn.

Városi funkció t eĺősÍtő pĺoie kteJem ek:

1.Yátosháza Paľk - Főtéľ rekonstrukció

e
o
o
c
o

keľtészeti rekonstrultció,
gyalogos utak és terek buĺkolása,

ĺendezvénytéľkialakítása'
szökőkútlrel)'reállítá",
zenePavilon épírése,

o

téľílg.velőkameľák telepítése.

Beavatkozás közvetett cćlja a főtér vonzeľejének nör'elése, közôsségi tér kialakításn.
2. Y áł oskőzpont gyalo

o
o
n
"
o

gos és zöldterületeinek

szakaszos felúiítása

rérburkolás,
parkosítás'

térbritorokelllelyezése,
kerrésze ti ľekonstľukció, zöldíelület lĺalakítás,
réľfig),c]ó karrleľák tclepítése'

Benr'atkozís kőzvetctt célja cgvséges vár'oskép kialakítása, r'áfos r'onzcrcjćnek nör.elésc.
3, Kálr'in Park értéltmegőĺzőfeĺl3jítása, fejlesztése;
o téľbuľkolás'
o keľtészeti ľekonstľukció, zö]dfelület klalakítás,
g téľbútorokellrelyezése,
e köztéĺi szoi:or ellrelyezése és kapu építése,
e Piaccsaĺnok előttĺ buľkolat cseľe, keľékpártáľolók elhelyezésc,
o téľfigyeló lĺalneľák telepĺtése'
Beavatkozás kozĺ'etett cćI'ja eg1'ségę5 váĺoskép kialakítása, váľos vonzerejének ĺrövelése.

Kcizdsségi fuĺlkciót erősítő ptofektelem
4.

:

Yigadő KuIturá]is Köz1lont revitalizáció ja

.

u
o
o
g
e

éPület ktjlső-belső ĺclújĺtás,alapteľüler bór'ítése, tetőtéľ beépírés,
ľendezr.él]yte.relT'l (szín)láz, nrozi) létrehozása,

városi TV, Touľiníoľrrrĺroda Lelepitése,
bcľendez.ćsek bcszcľzése,
térfi8yelő lialneľálĺ elhclyezó.e.

Beavatkozás lĺözr'etett cćlja közösségi tér kialakítása.
Gazda sági fu n kció t e ľős ítő p roje krelen
5.

e

lr:

Vigadó Kultuĺális Központ - vencléglátó egységek kialakítása

.
.

éPületeĺr belül vendégláľó egységek (kávézó és borvling pálya) kialakítása,

éPűletbelső felúiítása és a|'lozzá, kapcsoiódó külsó Felújítás.

Beavatkozás közvetetr célia a helyi gazdaságéIénkírésc'
6. Régi Piaccsaĺnok épületének értékmegőrző l<orszeľűsítése

e
o
o

kiilső, belső épüIet-felújítás,
nyi|ászárőkoľszerűsítés,
tóľfi8yelő lĺnrĺeĺál<el]relyez-ése.

Bear'atkozá.s lĺozl,etctt cél]a a lreivi gaz-daság élénkítése.
In fra

s

tĺu k t u ĺál is fej l e s z tés t kiegés z ítő,,S o ft " e l e m

e

Iĺ

7' Miénl< itt a tér programalap létrehozása Kisújszálláson miíködő non-profit szervezetek által
nyolított mini pro

je lrte k közve te tt tám o gatäsát a
létľelrozásának célia olyan kedvezményezettek bevonása a pályázau ĺendszerbe, arnelyck a
srandaľd páIyázaľr el'jáľások ketetében neln, vagy csak kevéssélratékonyan lennének képcsek támogatási
íoĺrásoklroz iutni a lrelyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi progĺamok (kulturális ľendezvények,
sportesernények, stb.) szeLvezésére. I(özvetett támogatással lielyi civil és egyéb táľsadalmi szervezetek által
a helyi közösség bevonását céIzó kisebb közösségi programok (kultuľáüs rendezvények, sporteseménvek,
stb.) valósulnak rneg, amelyek eĺősítlk a társadalmi kohézió, a heĘi identiľást és közösségfoĺmálást.

le bo

Ä progľamalap

9t11

8' Városi családi nap
A hclyi iclendrást és közösségíorrlrálást

eĺősító liáľorngenerációs ľcndezĺ'ényllaP gyerlnekek, sziilcik ćs
^

nag1'szüleik számáľa.

9' Villogó Fesztivál
Ä Nag1'k11n519 és Idsújszállás hagyotnányait,
10.

Á

l<u)niráját

bemutatĺtó, ĺlépszenísítőltag1,g1n.'in1'{1.ő ĺeszuvál.

VáĺosmaľItetíngalĺciók

pľojektelem közr'etett célja a projekt irríľastľukruľáiisíejleszcéseirrck lakossági eIfogadását, tárrrogatńsát
cľősítő kozöss ógi ľe n<]ezr' éĺrt,eksze tr'ez é s e'

o
o

e
.
o

,,Fogadj oľökbe'' lre'Iytöľténeu vetélkedő a l(álvin Paĺkbaĺl
Csulréforlás- Nćpi hegyornányokat íelelevenítő kézlnűves foglaikozás

a

\/igadó I(ulruĺá[s

l(özpoll tban
ý{165-|ii'izvetélkedősoľozataVáľoslrázán
,,Ugľálj ĺ'elĹink'' csa]ádbarát pĺograrĺok

Egészség_u-édeIlni.tnentálhigĺénés progľalnok

A projekt ereclményeként 3 új városi furrkció jön létľeftávézó ćs borvling

pálya,

Vigadó

I(uILuľá[s

I(ózpont, Váľoslráz-a Paľlĺ- ["őtéľ ľendezvénytéľ),ľor,ábbá 2 városközpoĺrti funl<ció (piaccsaľnok és
\.,áľosháza Ĺunkció ja) mcgetősödik. ĺ\ pĺojckt eredrnénVelĺént 4 úĺmunkahely jön létľeaz
öĺrkorlrráĺryzati rnunkavállalói állományában, a gazdaságélćnl<ítéslratísaként peclig továbili rnutrkalrelvek
jonnek létľea lrelyi vállalkozások korében' A íejlesztés eredméllyekérlt felújításra keľĹilő épiitetek
rragysága 3807,89 nrz, a ĺnegújítottzölĺlteĺületek nagysága 20247,3 m2, a létrcjövő ŕrj zöldteľülct
nagysága 144 m2, n létrejövő úi volralas irlfĺastrtrl<túľa(iárdák és ľövid útszal<aszok) ĺagysága731
ln2, a felú jított vonaÍas iĺlĹľastrul<túra (iárđá|< és rövid utszakaszok) pedig 8898'6 m2. ĺ\z
iníľastlrrl<ruľáLis ícjlcsztésel<et kísérő soít pľojekteleurek és a ĺ,átoslnarl<ering pľogĺanrolĺľćĺ'ón erősciclil<
Kisújsz-állás lal<osságárrak helyi idcntitástrrdata és l<ötődése a r'áľoshoz.

,\ pľoiekt l<özvetett

társada]lni

es gazttasági

korrlíoľtéľzeténekjawulása, a váľosi közbiztonság

lratásai<ént váľható

a lakosság életminőségénckćs

jar'ulása, a közszc>lgáltatńsok szíovonalánali eĺncll<edćsc'
a lre\,i kulturáIis élet kínálatáĺla]ĺbőr'űlése, a helyi ideĺltitás és közosségi é]et rrör,ekcclése, a
közintćzlnéĺr1,ek üzcrrreltetésóĺlek hatékonyság_rlövel<edése, a rnagálrgazdaság élénk'iilése,ezálral tij

vál]alkozásolĺ lórrcjotte és a he\'i ipaľűzési adó bevétel rrövekedése, Irátrányos lrclyzení csoportok
ĺoglallloztatásárrak növekcdćse. Ä projekt közvetlen és l<özvetett környezeti és esélyegyenlőségi
hatásal<ént ĺ.áĺható a ĺog1atćkkal ólők he\.zetéllek javulása ĺz akadályrncntcs környczet kialakításánĺk
liösz-örrlretőe rr, r'áľlrató a háttárryos lrclyzerű csoPoľtok lrclvze tének iar.ulása a gazdaságćlénlĺítćsncli
koszöĺrhető Foglalkoztatás_növekedés ĺér'érr,váľlrató továbbá a környezeti teľlre lés csölĺlĺenéseaz
épĹiletkoľszerűsĺtćstköwető jobb energecikai hatékonyságťl éptiletek létľeiottével,a zöld[elületek
és növelése ľévérrpedig váĺ]iató a lcvegőszennyezés eilensúlyozásárrak növekedése.

telťriíľása

és
Az cinkormányzatkonzoÍcíumi paľtner nélkül, đeszakmai Partnetek (lrelyi civil szetvezetek
_['elľbcrr
egyéb intézméĺryek).bevonásával valósítia meg a Proiel(tet. Äz Akcióte ľĹileÜ
rrreg[ogallnazott r'árosfeĺ1esztési célok e[őkészítéséreés megvalósítására, valanrint Az

akcióterületen végzett korrkľét beavatkozások meIredzseléséľea projektgazda önkoľlnáoyzat 4 fős
Projekt Megvalósító Egysćget (PME) hoz létte sĺját szelr'ezetén belĹil. A belső pĺojektrnenedzstnel]t
tagok ľeĺrdelkeznek a rnegkívánt r'áĺosfeilesztési, műszaki és pénzügyi tapasztalatokkal, illcrve
reíeľenciákkal, szalĺnai refeľenciájuk és tapĺsztalaruk gaľanciát jelent a projekt zökkcnőĺncntes
lebonyolításáĺa és a vál]alt eredrnények eléľésérc'Az erőťoľĺások opúnalizá]ása éĺdekébena bclső
Pľoiektĺnclledzsment tagok rnunkáját esetĺ jellcggcl külső szakértők segítik, elsősoľban a speciális
szakéĺrelrnet igérl;'lő ícladacok - közbeszeľzés, kőĺiywizsgálat' I)R, rnűr'elódéssz.crr'ezós _ cltátásában.

.Ą pĺojekt telies kö|tségvetése 1.026.?16.313 Ft, amelľ 732.050.607 Ft Európai Uniós ćs k<izponti
támogatással vnlósul meg, így az ólllĺoľlrrányzat összességéberr a rninirnálisan előíľt 159zo-os saját eľőnél

jóvat nagyobb aľányban jánlbozz-a a koltségeklrez.

Ä pľojekt által

érintett intézrnérryek és koztetületek a pľoiekt beŕejezésétkövetóen is onkorrnányzati
Áz üzerneltetés ĺészbenaz őnkorrnányzat, fészben önkoĺnránvzati tulaidonú

nrlajdonban m^fadnak.

10t11

a l(isújszállás VáĺosgazdáIkodási
iĺr[ćzĺnénĺ,ek,

ĺ(ĺt.és a

N{rivelődési

és IĘĺlsági l(ôzpontral

eg1'utunűködésben valósul meg-

A projekt az
Ę6r'ę1kező

ü

előkészĺtéstkör,e rócn 21 hónap alatt r'alósul rneg, 2011. október és 2073- iúnius között

temez-és szeľin
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pĺojekt célkitűzéseiés eredményei a
és azok támogatásával valósulnak
cĺsszhangbalr
célkitűzésekkel
íeilesztéspolitikai
rnagyaĺorszägi
Ä proiekt illeszl<edik azÉszak-A),Íöldi Regionális opeľatív Progĺam Funkcióbővítő illtegrált
'''"g'
települési feilesztések cill'ĺíÍpályázati felhívásának céLiaihoz' A prolektet részleteselr berrrutató jelen

Ię1súiszálIás r,áľoslĺôzlroĺrttunkcióbővítő r'áľosĺelrabilitációs

Äkcióterületi Tew az Ú1 M^gy^'o.szág Fejlesz-tési Ten, kcĺctében ladolgozott ,,Äz akcióteľrileti terr'
rnódszeľtani szetnPontiai'' című útnrutató alĺpián keľült megírásra.

További kiegészítés,kérdés,vélemény,javaslat nem hangzik el. A polgármester megköszöni
a képviselők munkáját, és a rendkívüli nyilvános ülést l8.31 órakor berekęszti'

a ľészvételt,
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