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KÍsújszállás Város Képviselő-testületének
a 343.095.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosításáľól szćiő 64ĺŻ011.(III.29.) számú
tin ko ľmány zati határ ozat m ód osításá ra
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Képvi selő-testület!

önkormányzat folyószámla hitelkeret emelésénekkérelmét- az e|fogadotthatározat alapján - a
számlavezető pénzintézet részéreŻ0|l' március 30. napján megküldttik. A hitelbírálat sorálr tobb
kiegészítőinfoľmációt kértek' többek között a folyamatbarr lévo pľojektek pénzügyi [itemezését,
melyek ismeretében hozta meg a pénzintézet az alábbi döntést:
Az onkormźnyzat számára engedélyezik _ a szerződés aláírása után - a 123.095.000 forint összegű

Az

Ér-ĺés ÉNy-ibelvízoblözet építés
részletben lecsökkentik összesen 70
három
utóf,rnanszírozott kiadásaira kapott támogatásjóváírásakor
millió foľinttal. A fennmaradőŻ73.095.000 foľint hitelkeret végső lejárata2011. november 8. napja,
ękkoľ az önkormányzatnak újabb hitelkérelmet kell benyújtania.
A képviselő-testületnek a hitel és járulékai visszaťlzetési kötelezettségeinek biztosítékakéntaz oTP

hitelkeľet emelést' azonban

a

hitelkeret osszegét az

Bank Nyrt. javára kell engedményezni az Éaop-s.l.zlD-Ż-09-Żoo9-0011 azonosító számú,
,,Kisújszátlás Ér-ĺés ÉNy-ibelvízöblözeteinek rekonstrukciója I. ütem'' című projekt támogatási
szerzodésből eredo, utóťrnanszírozźĺsa|apjźtn igényelhető támogatás összegét.

Ti sztelt Képvi selő-testület!

Az oTP Bank NyRt

kérésénekmegfelelően a hatźrozati javaslatba a módosításokat beillesztettük,
kéľjük,hogy ennek megfelelően a mellékelt határozatot elfogadrri szíveskedjenek.

Kisújszállás, Ż0l I.05.24.

Az előterjesztést készítője, eglben a készítőszervezeti eglségvezetője: : Bögös
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Katalin és aláírása:

a

QII.29.) száműönkoľmányzatihatározat2.

pontjaazalábbiakszęrint módosul:

,,Ż.l A képviselo-testiilet kotelezettséget válla| a 343.095.000 forint összęgű igénybevett
folyószámla-hitelkeret 2011. augusztusŻ.nap'lsáig25.000.000 Ft osszeggel,Ż0lI. szeptember
I. napjáig 10.000.000 Ft összeggel, az Éłop-s.t.z./D-Ż-09-2009-00l1azonosító számú
projekt támogatásának megérkezésenapján' de legkésőbb 2011. október 4. napjáig további
35.000. 000 Ft összeggel történő csökkentésére. Az onkormányzatvállalja, hogy a fennmaľadó
Ż73 '095.0O0 Ft összegű fo|yőszámIa-hitelkeretet
8' napj án visszafizeti.''

legkésőbb a végső lejáľatkor 201 l . november

2.lA64120IIĺ (nI.Ż9.) számű önkoľmányzatihatźtrozat 4. pontja azaltbbiak szerint módosul:
,,4'l A képviselő-testület a hitel- és járulékai visszafizetési kotelezettségeinek biztosítékaként
az oTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező sZJA, valamint az idoarányosan
képzőđőhelyi- és gépjárműadó bevételeit, a kölcsön és járulékai erejéig, valamint a
képviselő-testület a hitel éS járulékai visszaťlzetési kötelezettségeirrek biztosítékakéntaz oTP
Bank Nyń. javfua engedrnényezi a, Éĺop-s.1.2lD-Ż-O9-2009-0011azonosító számű,
,'Kisújszállás EK-i és ENy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója I. ütem'' című projekt
támogatási szerződésbol eľedo, utófinanszírozás alapján igényelhető 84.636.469 forint
támogatás összegét.''

3.l

A64lŻ01l.(xLŻ9' ) sz. önkormányzatihatározattöbbi

pontja vźitozatlan maľad.

Erről éľtesül:
1. Kęcze István polgármester
2. Dľ. Kittlinger llona címzetes főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal pénzljgyi osztálya
4. oTP Bank Nyľt Szolrrok
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Előterjesztés
foglalkoztatási pályázat benyújtásáról

Tis zteĺt Képv is elő -te s tüĺet !

A

Szabolcs-S zatmár-Bereg Megyei Koľmányhivatal Munkaügyi Központ Kaľcagi
Kiľendeltsége a Társadalmi Megújulás operatív Pľogram I.I.2-IIlÍ.,,DecentralizáIt
programok a hátľányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Decentralizźllt programok a

konvergenciarégiókban)'' elnevezésrĺprogram keretében bérttĺmogatásilehetőséget kínál.

A munkaadok a TÁMOPĄ.LT-IIII program keretében a munkaügyi központ kirendeltséghez
benyújtott kérelem alapjćn kaphatnak támogatást, ha alacsony iskolai végzettséguvagy
elavult szalď<épzeÍtséggel rendelkező, vagy fiatal páIyakezđő, vagy GYES-ľőI, GYED-ľőI
vagy ápolási díjról visszatérő, vagy bérpótló juttatásban részestilő, vagy taľtós
munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A támogatás legfeljebb nyolc hónap iđotartamífogla|koztatáshoz nyújtható. A munkaadónak
vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony kęretében tĺjrténő foglalkońatásźú. a tźlmogatás
folyósításának, továbbá a tźlmogatás folyósítási időtartama 50 Yo-ának megfelelő további
iđőtartamban. A ťlatal páIyakezdok esetén a támogatás időtatama 3 +I2 hónap. Az első
három hónapban a támogattls méľtékeI00yo, ezt követően nyolc hónapig 70 %. A további
négy hónap a kötelező

továbbfoglalkoztatás iđőszaka,melyhez béľtámogatás nem jáľ.

Atámogatás mértékea munkabér és járulékainak legfeljebb 70

%o-a

lehet.

Intézményeinket tájékoztattuk a tźtmogatásľól, valamint a pályázat feltételeiľől. Az
intézményvezetók felmértékmunkaerőigényüket, és a pályázati kiirás figyelembevételével

ki számolták a fo glalkoztatás kö ltsé geit'

A Vaľosi Óvodai Intézmény3 fő pályakezđőt kívan alkalmazní dajka munkakoľben, valamint
egy fő 50 éven felüli személyt kaľbantaľtói feladatok ellátására.

Az

Arany János Általános Iskola 1 főt kíván alkalmaznikarbarúartőifelad,atra.

Az Alapfokú Muvészetoktatási
adminisztr átoľi fel adatok e||átásár a.

Intézmény1

fő

pályakezdőt szeľetne alkalmazni

2

A Polgármesteri Hivatal
fo gl al ko

1 fő tartós munkanélküliséggel veszélyeńetett álláskeresőt szeretne
ztatni gy ámĺi g y i ngy intéző i fel ad at ellátás ár a.

Az &intetÍ intézmények a foglalkoztatáshoz sziikséges önerőt saját köttségvetésük terhére
biĺosítjak,aľnak forrását megjelölték, azonban a pályázat megvalósítása éľdekében
szfüséges az intézményekrészérea létszćrnemelésbiztosítása, melyet a mellékelt hattnozati
avaslatokban fo gl altak alapj án j avas lok a te stül etnek elfo gadásra.

j

Kisújszállás, 2011. május 19.

Az eloterjesztés készítőjénekmegnevezése: Nagy Ttinde

és aláírása:
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A készítő szervezeti egység vezetőjének megnevezése: Nagy Tünde és a|áftása:

U.'Í(],1'',ĺ.-

. . ../2011.(.. . . . ...) számú tinkormányzati határozat
létszámbővítés engedélyezéséről a ľÁuoľ ĺ.t.2-11l1. számrĺ pá.Jyázatban való ľészvétel
biztosítására

1./ Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Táľsadalmi Megújulás operatív Pľogľam I'I.2-I1I1 ,,Decentľalizált pľogramok a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (DecentralizáItprogramok a konvergenciaľégiókban)''
elnevezésű pľogramban történő részvételérdekébenösszesen 7 fo |étszámbővítést engeđélyez,
az alábbi r észletezés szerint :

2.l AKépviselő-testület a Vaľosi ovodai Intézmény 2O1I. évi koltségvetésben megállapított
létszźlmát20Il' június I.-toI 2012. augusztus 31.-ig 3 fő szakmai álláshellyel és 1 fő
intézmény -tizemeltetés i

ál

l

áshellyel bővíti.

3./ A Képviselő-testtilet az A|apfokú Művészetoktatási Intézmény201'I. évi költségvetésben
engeďélyezęÍt |étszámćLt Ż0I1 . június I.-től20I2. augusztus 3 1-ig 1 fő intézmény-üzemeltetési

álláshellyel bővíti.

4.l A

Képviselő-testtilet az Aľany János Általános Iskola 2011. évi költségvetésben
megállapított létszźtmát20Il' június l.-to| 20|2. május 3l-ig 1 fo intézmény-üzemeltetési
álláshellyel bővíti.

A

Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi koltségvetésben engedéIyezett
Iétszámźú20II.június1.-tőlŻ012. május 3l-ig 1 fő kcjztisztviseloi álláshellyel bővíti.

5.l

A

Képviselő-testület felhatalmazza a pá|yźuatban részvevő intézmények vezetőjét a I.l
pontban meghatáĺozott támogatási kéľelem benffitásara, valamint a foglalkoztatási
jogviszony létesítésévelkapcsolatos munkáltatői intézkedések megtételére.
6./

Felelősök:

Határidő:

az érintett intézmények vezetői

Ż0I1.június 1.

7 .l A Képviselő- testület a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésével
megbízza a Polgármesteľi Hivatalt.

Felelős:

dr' Kittlinger Ilona címzetes ťőjegyző
május 31.

Hatrĺľidő: 20II.
Erľől értesül:

I.l Kecze István polgármester
2.l Dt. Kittlinger llona címzetes főjegyző
3 / Pol gármesteri Hivat al P énzllgy i osztály a
4' l P olgtxmesteri Hivat aI S zerv ezés i o sztálya
5'l Varosi ovodai Intézmény
6./ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7 'l Arany János Altalános Iskola
.
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A ,,Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása'' című páiyázat mellékletét
képeziÍ Végleges akcióteľĺileti teľv és mellékleteinek elfogadásáróI

Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4lŻO1O' (I.l3) számú önkormányzati
l'latározaÍźtban döntött a városközpont funkcióbővíto megújítása című pźiyázat benyújtásáľól.
A fejlesztési koncepció tartalmazza többek kozott a:
- Y ár o sháza tetőszerkezetének fe l új ítását és az épulet kom p ex akad álym entes ŕtését
- Yárosháza Park -Főtér rekonstrukcióját
- V i gadó Kultuľá l i s Kö zpont r ev italizáclőj át,
_ Vigadó Kulturális Központban vendéglátó
egység kialakítását,
- Városközpont gyalogos és zöldfelületeinek megújítását,
- Kálvin park rekonslrukcióját,
- Régi piaccsarnok épületének értékmegőrző felrijítását, valamint
- az építésiprojektelemekhez kapcsolódó pľogramok, rendezvények úgy mint Miénk ltt a téľ,
Kisúj szállás a zold város, stb. me gsze rv ezését,lebonyolítását.
l

A

páIyázati útmutatóban foglaltak alapján a Projektgazdának az utmutato mellékleteként
megjelenő tartalmi útrnutatásoknak megfelelő előzetes akciótertileti tervet kellett készítenie,
mel1'nek tartalmaznia kellett a projekt részeként megvalósuló fejlesztésekĺe vonatkozó
igényfelméréstés kihasziáltsági tervet is.

Az ęlő
te

strilet

akcióterĹileti tervet
82 l 20 I 0 .

az oTP

Hungaro-Pro.1ekt

Kft. készítette el' melyet a Képviselő-

(II.22.) számu önkormányz ati határ ozatával

fo

gadott el.

Miután a pályázati koncepciónk az elso fordulóban elvi támogatásban ľészesĹilt, a jelenlegi,
projektfejlesztési idoszakban _ a második fordulóľa töľténo pályázat benyújtását megelőzőeń valamennyi kötelezően csatolandó dokumentumot, ezálta7 az Akciőtertileii iervet, illJtve annak
mellékleteit is aktualizálni szükséges.

Az első fordulóban még csak koncepcionális állapotú projektelemek részletesen ki lettek
dolgozva' szükség szerint elkésztiltek az engedéIyezésiés kiviteli tervek' valamint beszerzésľe
kerültek az épitésiengedélyek, egyéb hatósági hozzájárulások, továbbá ismételten megtoľténik
az alátámasztó dokumentumok bekéréseis.
Az elmúlt idoszakban bekövetkező változásokat a dokumentáción szintén az oTP HungaľoProjekt Kft. vezette át.
A Végleges akcióteľület terv az alábbi tartalommal készült el:

1
2'

VEZEToI ÖsszppocLALo
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSIAKCIÓTERÜi-Eľ KIJELÖLÉSE, JoGoSULTSÁG

IGAZoLÁSA

2.I
2.2
2.3

Akcióterület kljelölése
Jogosultságigazolása
Helyzetelemzés

2.4
2'5
2.6

Az akcióteľület szabályozási teľvénekáttekintése
Megelőzőváros-rehabilitációs tevékenységek
Az akcióterĹilet táľsadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása,

problémák feltárása

2.6.I. Demogľáfiaihelyzet
2.6.Ż' Gazdaságihelyzet
2.6.3. Társadalmihelyzet
2.6.4' MLlnkaerőpiaci, foglalkozatási helyzet
Ż.6.5. Jövedelnrihelyzet
2.6.6. A kömyezeti értékekbemutatása
2.6.1. Környezet károk bemutatása és ťe\tárása
2.6.8. Kozigazgatási és közösségí szolgáltató intézményekjelenléte
Ż.6.9. Közbiztonsághelyzete
2.7 Az akcióterĹilet műszaki-fizikai' infrastruktuľális jellemzőinek benrutatása,

problémák feltáľása

.1.

a

a

Az

akcioterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióteĺületen kívtili)
l évo kcjzleked és i hálőzat hely zete
2.7 .2.
Az akcióterületen belüli és az akciőteĺuletet feltáró (akciótertileten kívLili)
m eg l évő kozmuhálőzat éft éke lése a m egval ós íthatóság szem pontj ábó l
2.7

m eg

'
'4.

2.7 .3
2.7

Lakáshelyzet
Kozigazgatási és közösségi szo\gáltatásokat

nýjtó kozcélúlétesítmények

á11apota

2.8 Funkcióelemzés
2.9 Atulajdonviszonyokértékelése
2.10 A tulajdonosi, egyĹiťtműködési szándékok vizsgźllata
2.|1 Piaci.igénye-k, lehetoségek felméľése
3. AZ AKCIOTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAiÉsgpłveTKoZÁSAI
3.1 Fejlesztési célok
3.2 Az akcioterület beavatkozásai
3.2.1- PáIyázatidoszakábaIr megvalósulő (Ż011-2013) projekteiemek

Pźilyázati idoszakon túlnyúló (20l3 II. féléveutani) projektelemek
Az önkormányzat á1ta7 a városrehabilitáció II., illetve III. ütemében, középtávon, más
páIyázati támogatás bevonásával megvalósítani kívánt tevékenységek:
3.3 Az önkormányzatvárosreliabilitációs célok eléľéséÍszolgálőnem berulrázásijellegű
tevékenységei

3.4
3.5

tartalma

Beavatkozás típusok

A Regionális operatív Progľam 2009-2013 közötti városrehabilitációs pályázat

3.5.1.

Magánszféra álta| megvalósítani kívánt projektek aközszféra fejlesztései

3.5.2.

Kapcsolódó fejlesztések _ Apályázaton kívLil akozszféraáltal megvalósítani

nyomán.

kívánt tevékenységek az akcióterületen

3'6 A tervezett fe;lesztések várható hatásai
5.2.1. Társadalmi-gazdaságihatások
5.Ż.2. Esélyegyenlőségihatás
5.2.3' Környezeti hatások
3.1 Kockázatok lemzése
3.8 Avárosrehabilitációsprojektvégľehajtási ütemterve
3.9 Az Akcióterületi Terv elkészítéseés végľehajtása során
e

egyeztetések

4.

pÉNzÜcylTERV

4.l Az akciő megvalósításának átfogó pénzügyi terve
4'2 Apá'lyázatpénzügyiteľve
4.3 A pá|yázat költségvetésének szöveg es magyarĺnata
5. MEGVALÓsÍľÁs INTÉZMÉNYIKERETE

\ezaj\oÍÍpar|nerségi

5.1 Akcióterületimenedzsmentszeľvezetbemutatása
5.2.I. A PME felépítése
5.2.2. Fęladat- és hatáskör megosztás
5.Ż.3. A belső pľojektmenedzsment tagok bemutatása
5.Ż.4. A projekt kiemelt munkafázisai ą az azokkal összeftiggő

eryes kiemelt
ozása
5.Ż.5. A PME működésirendje
5.2 Üzemeltetés,rnĹlködtetés
5.Ż.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása
5.2.2. Szervezetí terv
5.Ż.3. Az üzemeltetés és mĹĺködtetés pénzügyi terve, fonásai
fel adatok me ghatár

MELLEKLETEK
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Teleprilésszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építésiszabá|yzat akcióterületre
vonatkozó részletei
Pályázat részletes pénzügyi terve
Beszerzendo eszközök list{a
Pĺojekt költség-haszon elemzése - Projekt üzleti terve
Művelodési és Itúsági Központ és a Vigadó Kulturális Központ funkciójának
meghatározása

Vigadó Kultuĺális Központ igényfelméréseés kihasználtsági terve
'7. Művelődési és Ifirisági házŻ009-2010' évi rendezvén1maptárja
8' Vigadó Kulturális központ rendezvényterve 2013-2018

Az

előterjesztés mellékletekéntolvasható a tanulmány Vezetői összefoglalój a, va\amint az
akcióter[ileti terv teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
osztźiyán.

Tisztelt Képviselő-testü let!
Kérenr az előterjesztést megtárgyalni és azEĺop-zO09-5.1 .1lD-Og-1f-2010-0004 jelűpályázat
vonatkozásában készült Végleges akcióterületi teľv e1fogadásához szükséges határozati
javaslatot elfogadni szíveskedj enek.

Kisújszállás, 201 1. május 24.

L";U*
po1gármester

Az előter.i esztést készĺtette:
Az eloter.jesztést készítohivatali szervezeti egység vezetoiének aláírása

-\i:fu'r

C'ną^

Nýikos Csilla

-J-.- \ /'
-Dr'Kuiffiĺ
oszĹályvezetó

.. . . . l 20l|. (. .. l . . .) számú ön kormány zati hatír ozat
A Végleges akcióterületi teľv elfogadásáľól
.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dont, hogy a ,'Kisújszállás
Városközpont funkcióbővíto megrijítása'' című, ÉAoP-s.1.1/D-09-1f-2010-0004 azonosító
számú pályázaÍ vonatkozásában készült, a határozat mellékletét képező vęzetó összefoglalót,
i1letve ahozzáhrtozo Végleges akcióterületi tervet és mellékleteit elfogadja.

Erről étesĺil:
1' Kecze István polgármester
1. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
2. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztálya
3. Polgármesteri Hivatal Pénzugyi osztá|ya

Kmf.
Kecze István
po1gármester

Dr. Kittlinger Ilona

címzetes főjegyző

Ynznĺol Összpr'oclłrÓ

IísújszáIlás Város onkotmányzata döntést hozott aĺľól, lrogy pá\yázatot nyr-tjt be az Eszak-Älföldi
operatív Progĺam keretében, Funkcióbővítő integĺált települési fejlesztések tárnogatásáĺa kiírt EÄoPakcióteľületek által érintett
2009-5.1.1.D. kódszáĺnú páIvázatra. Ä támogatás alapvetó céIja
^z új, teiepĹilési és lĺstéľségĺ
eľősítése,
kolrézió
eg1n:ttes
íĺzikai
rnegújítása
és
a
társadalrni
telepüIésrészek
szintű, gazdaságs, közösségi, közigazgatásí és szociá]is funkciók megjelenése, a meglévó funkciók
megerősítése, ezáIta| a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a r'áľos fejlődésébe.Äz első
foľdulós páIyázatot a l(özľeműkődő Szewezet tor'ábbteĺwezésĺe javasolta, így az előkészítésefol}'tatódott,
amelynek eľedmén)'ekénta páIyázatl kiíĺáskövetelményeinek megfelelően ladolgozásra keruit
^
városközpont funkcióbővítő fej les z tés é t bemutató elen Äkció terüle ĺ Terw.
j

páIyázat tfugyát a vátos Integrált Városfejlesztési Stratégĺájában taIáIIrató ,,Városközpont
rcvita|izáciőia'' nevű akcióterület fejlesztése képezi. Az akcióterület a városközpont azon önállőan
lehatárolt része, aho| az igazgatási, oktatási, művelődési, társadalmi, keľeskedelmĹ szolgáltató
funkciók jelentős része található. Ä városrész máig megőrizte építészetilrangulatát, éľtékeit,kulruľális

A

hagyolp6ntnir.

Ä pľojel't mcgvalósításával Kisújszállás Város Önkoľmányzatának általános célja vonző, komplex
kínálatot nyújtó, tetszetős' a lakosság igényeit kielégítő és a helyi identitás érzéséterősítő, a

turizmust is fokozó városközpont kialakítása. Ä r'áĺosľelrabilitációs projekt fő céI1a a r'áĺosközpontban
taláIható Szabadság téri Váľosháza és az azt könilvevő park, továbbá a I(álvin Park és a Piaccsarnok
fclú1ítása, a Vigadó épůleténekfelújításával a Vigadó I{uirurá]ĺs l(özpont létĺelrozása és vonzór'á tétele
rér.éntovábbi magánbefektetések generáIása az akcióterületen' A fejlesztési célok meglratfuozásáná| a
kozterületek (elsősorban a zöldteľületek) fejlesztése is elótéľbe kertil, a közösségr funkciók kialakítása és a
közszo\gá|tatások megújulásával összlrangban' Äz infľastľukruľa elemek fejlesztésénekcélja a városi és
közösségi funkciók erősítése, akózszo\gáItatások és a kulrurálĺs szolgáltatások színvonaiának, mľrőségének
soft pľogĺarĺrokélénkítóhatással lesznek a helyi gazdasági
;avításával. A Fejlesztések és az azokat lĺíséĺő
életre, továbbá eĺősíuk a lakosság kötődését avároshoz'

A

különboző

projektcéIok megoszlásában

a követlĺező beavatkozások

valósulnak nreg

a

komplex

r,áľosrelrabilitációs projekt keĺetében.
Kci z s z féľa fu n kci ó t e rős ítő pto f e kte le m

A

Y

:

árosháza értékmegőrző rekonstrukció ja és komplex akadálymentesítés1

o
o
o

lromlokzat ľészleges felújítása,magastető ŕelújítás,tornyok visszaépítése,
komP1exakadáI)'mentesítés,

rendezvényudvaľ kialakítása (Iárosházapaĺk kialakítással eg1,utt).
]]ear'atkozás közr'etett célja a Városlráza épü1et, mint intéznrényfunkció1ának megerósítése, a városkép
javítása'

Városi funkció t erősítő proiektelem ek:
'l'.

Y átosháza P atk

o
o
o
o
.

- Főtéĺrekonstrukció

keĺtészetirekonstľulició,

gyalogos utak és terek burkolása,

rendezvénytérkialakítása,

szökőkúthe\lrę{|[1{.'
zenepavilon építése,

.

téľfig}'elő kameľák telepítése.

Bear,atlĺozás közĺ'e tett cé|ja a főtér r'onzeteiétrek nör'elése, közôsségi tér kialakítása.
2. Y áto sközpo nt g'yalo go s és zöldterüle teinek sz akaszo s felú j ítás a

o
.
o
o
r

téľbuĺkolás,
parkosítás,

téĺbútoĺokelhelyezése,
kertészeti rekonstrukcĺó, zöldfelület l<ralal{tás,
tóľfig)'elő kanreľák telepítése.

Bear'atkozás közvetett céIja egységes váľoskép kialakítása, l'áľoS t'onzerejének nör'elése.
3. Kálvin Park értékmeg,őtző felúiítása,fejlesztése;

o
o
o
o
o
o

téľburkolás,
keľtészetirekonstrukció, zöldfelület kialakítás,
téĺbútorokelhelyezése,

köztén szoboľ ellrelyezése és kapu építése,
Piaccsaĺnok előtti butkolat cseĺe, kerékpáttátoIők ellrelyezése,
térfigyelő karneĺák telepítése'

Beavatkozás köZvetett célja egységes vátoskép kialakítása, város vonzeĺejének növelése'
Kőzo
4.

ss

égi funkció t eĺősítő ptofektelem

:

Vigađó Kultuľális Központ rcvitalizáciőja

.
.
.
e
o

éPület külső-belső felújítás, alapteĺüIet bővítése, tetótéĺ beépítés,
rendeŻr'én1,gę'"'o (színház,ĺnozi) létľelrozása,

városi TV, Tourirrforrn iĺoda telepítése,
bcľendezésekbeszeľzése'

téĺíĺgyelólĺarrrerák elhelyezése.

Beavatkozás közvetett célja l'özösségi téĺlĺalakítása'
Gaz d a s ági funkció t erős ítő proiektelem
5.

ek

Vigađó Kulturális Központ - vendégIátó egységek kialakítása

.
.

éPületen beiůI vendéglátó egységek (kávéző és bowlrng páIya) kialakítása,

éPületbelső felújítása és ahozzá kapcsolódó külső felújítás.

Beavatkozás kozvetett céIja a lrelyi gazdaság é]énkítése.
6. Régi Pi accsarnok épületénekéľtékmegőr ző ko rszetíisítése

o
.
.

kulső, belső ópüiet_felú1ítás,
nyíIászátókorszerűsítés'

térfig.yelő karnerák elirelyezése.
Beavatkozás közvetett célja a lrelyr gazdaság élénkítése.
rn fra

s

tru ktu rá Ii s

feil e s z tés t ki egé s z ítő,,So ft''

e Ie

m

e

k

7. Miénk itt a téľprcgrarna|ap létrehozása Kisújszálláson működő non-profit szeľvezetek által
lebo nyolított m ini proie kte k közve tett támo gatás át a
A progĺaĺrralaplétĺ:elrozásának célja olyan kedvezményezettek bevonása apáIyázaĺ terrdszerbc, aĺnel1'ę]i 2

i eljátások keretéberr nem, vägy csak kevésséhatékonyan lennének képesek támogatási
forľásoklroz jutni a 1rel1'i |iq2o.'ég ber'onását céIző lĺsebb közösségi pľogĺarĺok(kultuĺáIis ľendezr'ények,
sporteseĺnények, stb') szerwezéséĺe.I(özvetett támogatással he\t 61.'11 és egyéb társadalmi szerwezetek áItal
a hel,vi közösség bevonását célzó klsebb közosségl programok (kultuĺális rendezvények, spottesemények,
stb.) valósulnak ĺneg, amelyek eĺősíuk a táĺsadalmi kolrézió, a helyi identitást és közösségformáIást'
St^ndard pályĄ7n

8.

Városi családi nap

Ä lrel1,i tdenutást

és közosségíorr'nálást erősító háromgenerációs rendezvényrrap a g)ieÍĺneke]ĺ,szl_i]eik ćs
nagyszüieik számára'

9. Villogó Fesztivál
Ä NagyĹunság és Idsújszállás hagyományait,

hagyoĺnán1'őruő feszĺváll'
kultLrráját bemutatató, népszeľŕísítő

Váľosmaľketing akciók
.\ projel<telem közvetett céIja a pľo1ekt irríĺastľuktuľálisŕejlesztéseinek lakossági elfogadását, táĺnogatását
10.

eľősítő közösségi ľendezr'én)'eli szerwezése.
o ,,Fogadj öĺokbe'' Irelytöĺténeti vetélkedő a IiáIvin Patkban

o
r
.
.

Csulréfonás- Népi hagyományokat felelevenítő kézmíivesíoglalkozás a Vigadó l(ulturálls
I{özpontbarr
Váľos-kr'íz vetélkedősotoz^t a Y ál:osbázán
,,Ugľáli velĹink'' csaIádbarát ptogramok
Egészségvédelmi,mentállrigiénés pľograrnok

A projekt eredményeként3 új városi funkció jön létre (kávéző

és bowiing páIya, Vigadó- I(ulruľálrs
funkció (piaccsarnok és
vfuoskőzponti
Ż
továbbá
ľendezvénytér),
Főtér
Park
I(ázpont, Városháza
jö. létľe
t
munkahely
4
eredményeként
Ä
projekt
Városlráza fLrnkciója) megerősödik.
i
^Z
ĺnunkalrelvek
további
lratásaként
peďg
a
gazdaságéIénkítés
önkormárr1,zati ĺnunkaváIlalói állományában,
jönnek létte a helyi vállalkozások körében. Ä fejlesztés etedményeként felújításrakeľülő épületek
nagysága 3807,89 m2, a megújított zöldteľületek nagysága 20247,3 m2, a létrejövő új zöldterület
nagyságaI44 ĺľ,Ż'a létrejövő úi vonalas infľastruktúra (jfudák és rövid útszakaszok) nagysága737
m2, a felújított vonalas infľastruktúra (iárdák és rövid útszakaszok) pedig 8898'6 m2. Äz
irrfľastrtrktuľálrs íejlesztéseketkíséľősoft pĺojektelemek és a váĺosĺnatketing pĺogamok révéneľősödik
Kisújszállás lakosságának helyi identitástudata és kötődése a városhoz.

közvetett társadalmi és gazdasági hatásaként várlrató a lakosság életminőségénekés
komfoľtéľzetérrekjavuiása, a városi közbiztonság javulása, aközszo\gá|tatások színvonalának ernelkedése,
a lrelyi kulrurális éIet kínálatának bővülése' a lrelyi ideĺrtitás és közosségi élet novekedése, ^
kozintézrnények üzemeItetésének1ratékonyság-növekedése, a magángazdaság élénkü1ése,ezáltal új
vállalkozások létrejötte és a lre\'i ipariizési adó beĺ'ételnövekedése, háttányos lrelyzetű csoportok
íogla1kozratásáĺrak rrövekedése. A pĺojekt közvetlen és közvetett környezeti és esélyegyenlőségi
hatásaként várlrató a [og1la1{Ę]inl élők he\,zetéĺrelĺjavu]ása az akadályrnentes köĺrryezet kialakításának
lĺöszönIre tőetr, r,áľIrató a hátrárryos 1relvzetű csopoľtok Irelyzetérrek javulása a gazdaságélénkítésnclĺ
köszon1rető [oglalkoztatás-rrovekedés rél'én,várlrató továbbá a köĺnyezeti teľlreIés csökkerrése az
épĹĺietkorszeľűsítéstkövető jobb eneĺgeĺkai hatékonyságú épületek Iéttejöttével, a zöIdfelületek felújítása
és növelése révénpeďg várhatő a levegőszennyezés ellensúlyozásának növekedése.

A projekt

Az cinkorm ányzat konzoľciumi paľtnet nélktil, de szakmai paftneľek (helyi civil szervezetek és
egyéb intézmények) bevonásával valósítja meg a projektet. Äz Äkcióterrileti T'en'berr
és megvalósítására, valamint az
megíogalmazott városfeilesztési céIok előkészítéséĺe
akciótetületen végzett konkrét beavatkozások menedzse[ésére a pľojektgazda önkormáĺyzat 1 Ĺős
Projekt Megvalósító Egységet (PME) hoz létre saját szerr'ezetén belül. A belső pľojektmenedzsmetrt
tagok ľendelkeznek a megkívánt váľosfejlesztési, műszaki és pénzügyi tapasztalatokkal, illewe
referenciákkal, szakmai ľefeĺenciájuk és tapasztalatuk gannciát jelent a projekt zökkenőmentes
lebonyoLítására és a vállalt etedmények elétésére'Az etőforrások opumaüzálása érdekébena belső
projektrnenedzsment tagok munkáját eseĺ jelleggel küiső szakértők segíĺk,elsősorban a speciálls
szakéĺtelmetigén1,lő feladatolĺ - közbeszerzés, körr1ł.vizsgáIat,

PR, műr'elődésszen'ezés - cllátásában.

arnelr' 732.050'60'7 Ft Európai Uniós és kcizponti
támogatással r'a]ósu] meg, íg1' az olllĺorr-lrányŻat ösSzességébetr a mirrirná].isan előíľt 159/o-os saját eľőnél

Ä projekt teljes költségvetése L'0Ż6.7t6'3t3 Ft,
jóval nagyobb arán\'ban 1árulhozzá a költségekhez.

Ä pľojekt áltai

étintett intézményekés köztedletek a projekt befejezését követően is önkoľrrrán)'zati
Áz üzemeltetés részben az önkoľmányzat, részben önkotmányzati tulajdorrú

rulajdonban maradnak.

irrtózrnénl ek, a Idsťrjszállás Váľosgazdálkodási
eg1.utĺnűködésben valósuI rneg'

A projekt

és a Művelődési és IĘťlsági I(özponttal

I{Ft.

az előkészítéstkór.etően 21 1iónap alatt r'alósul meg, 2011. október és 2013. június kozott

a

köl'ctkező utemezés szerirrt.
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funkcióbővítő váľosľelrabiütációs projekt célkitűzéseiés eredményei a
magyarországi fejtesztéspolitikai célkitűzésekkel összhangban és azok támogatásával valósulnak
Program Funkcióbővítő integrált
-.g. a projekt illeszkedik az Észak-ALföldi Regionális Operatív
részletesen bernutató jeler'l
Ä
projektet
cé|ja1hoz.
Íe|bivásának
pályázati
círrlii
t.leptlesĺ fejlesztések
'Ierv
kidolgozott
kerctélren
Fejlesztési
Mngyn'ország
,,Äz akcióteľĹileti terĺ
Äkcióteľűleu Tew az Ú1
megírásra.
keľült
a\apján
ĺnódszeľtani sŻemPontiai" ckníi útmutató
Kisújszállás r,árosközpont
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