Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter
polgármester
Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezetı
és a Projektiroda munkatársai
Tájékoztató
a 2010. évben benyújtott pályázatok eredményérıl, valamint
a befejezett és folyamatban lévı beruházásokról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2006-2013. évekre vonatkozó fejlesztési célkitőzéseit
Gazdasági Programjában és az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában határozta meg.
Az elfogadott dokumentumok általános célkitőzése az volt, hogy a településen élık életkörülményei,
így a megélhetési viszonyok, a komfortosság, a települési, intézményi és egyéb infrastruktúra, az
esztétikai minıség, a városiasodási folyamatok, az egészséges környezeti feltételek (az erıforrások
megırzése mellett) jelentısen és tartósan javuljanak.
Az Önkormányzat 2009. II. félévében létrehozta az Intézményirányító és Szervezési Osztály keretén
belül a Projektirodát, elfogadta a projektmenedzsment szervezet szervezeti és mőködési szabályzatát,
ebben kijelölte az európai uniós forrásokra vonatkozó pályázatok önkormányzati szintő koordinációs
feladatait és felelıseit, a pályázati nyilvántartás vezetésének kötelezettségét és módját, a
pályázatfigyeléssel, a projektek elıkészítésével, a pályázat elkészítésével és benyújtásával, valamint a
fejlesztési feladat lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Így a személyi és szervezeti feltételeket a
képviselı-testület biztosította. Az Állami Számvevıszék 2010. évi vizsgálati jelentése szerint az
„Önkormányzat 2009. II. félévétıl eredményesen felkészült a belsı szabályozottság és szervezettség
terén az európai uniós források igénybevételére, a támogatások felhasználására.”
I. Európai Uniós pályázatok (1. sz. melléklet)
Az Önkormányzat (és intézménye) 2007-2010. között európai uniós támogatásokra 19 pályázatot
nyújtott be (16 pályázatot az önkormányzat, 2 pályázatot a SKÁI), ebbıl 14 pályázat részesült
támogatásban, 3 pályázatot elutasítottak, 2 pályázatot az Önkormányzat visszamondott. A benyújtott
pályázatok iskola és óvoda felújításával, az egészségügyi és szociális szakellátás korszerősítésével, a
városközpont fejlesztésével, belvárosi útépítéssel, könyvtári és általános iskolai feladatok
fejlesztésével, pedagógus képzéssel stb. kapcsolatosak.
A 2009. évben beadott infrastrukturális fejlesztésre irányuló beruházások mindegyike befejezıdött,
lebonyolításra kerültek a projektzáró rendezvények, a záró projekt elırehaladási jelentések, ill. a záró
kifizetési kérelmek benyújtása folyamatban van. A történelmi belvároshoz vezetı út esetében már a
közremőködı szervezet (NORDA) helyszíni ellenırzésére is sor került, ahol elismeréssel szóltak a
projekt lebonyolításáról és dokumentálásáról, szabálytalanságot nem találtak.
Konzorciumban pályáztunk a Miskolci Egyetem könyvtárával a könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztésére, amely projekt esetében a záró elszámolás a konzorciumi partner részére
megküldésre került.
Jelenleg a SKÁI részére digitális táblák és számítógépek beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési
eljárása van folyamatban, május közepére ennek a projektnek a megvalósítására is sor kerül.
2011-12. évben kerül sor a Harica óvoda korszerősítésére, jelenleg a kivitelezı kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás elıkészítése történik.
Öt tartalomfejlesztésre irányuló pályázat megvalósítása folyik párhuzamosan településünkön, melybıl
háromra az Önkormányzat, kettıre pedig a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola nyújtott be
pályázatot.
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Elnyert támogatás:
1.748.642.939 Ft
Önerı:
335.685.484 Ft
Összesen:
2.084.328.423 Ft
A projektben nem szereplı, de ahhoz kapcsolódó a pályázatban nem elszámolható 100%-os
önkormányzati beruházás:
384.505.942 Ft
II. Hazai pályázatok (2. sz. melléklet)
2010. évben a projektiroda 17 hazai pályázatot készített, melybıl valamennyi támogatásban részesült.
-

6 pályázatot nyújtottunk be az EU Önerı Alap támogatására, melyen 107.839.650,- Ft
támogatásban részesültünk, a felhasználása folyamatban van.

-

2 pályázat keretében 100.000.000,- Ft támogatásban részesültünk az MSK felújítására, a
pénzösszeg felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolónkat a Nemzeti
Erıforrás Minisztérium elfogadta.

-

A Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáró korszerősítésére elnyert 10.500.000,- Ft támogatás
felhasználása folyamatban van, a II. ütem megvalósítására és az elszámolására április-május
hónapokban sor kerül.

-

A Semmelweis Utcai Tagóvoda felújítására 14.780.000,- Ft támogatásban részesültünk, a
korszerősítés és az elszámolás megtörtént.

-

A HHH-s tanulók integrációs felkészítését végzı pedagógusok illetménykiegészítésére
230.400,- Ft, dologi kiadásaira pedig 343.170,- Ft pályázati forrás állt rendelkezésünkre,
elszámolására a zárszámadás keretében kerül sor.

-

A pedagógiai szakszolgálatok támogatására, a pedagógusok gyógypedagógiai és osztályfınöki
pótlékának, valamint továbbképzésének támogatására elnyert mindösszesen 3.622.000,- Ft
támogatás felhasználása megtörtént, az elszámolás folyamatban van.

-

A kiemelkedı munkát végzı pedagógusok teljesítmények elismerésére elnyert 2.839.000,- Ft
felosztása és kifizetése a Sajószentpéteri Központi Iskolában és a Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvodában megtörtént az elszámolásra a zárszámadás keretén belül sor.

A hivatal munkatársai az elmúlt év során így mindösszesen 31 pályázat megvalósítását, elkészítését,
elszámolását végezték, amely még a T. Képviselı-testület által biztosított szervezeti és személyi
feltételek mellett is jelentıs többlet feladatot rótt az Építési, az Intézményirányító és a Pénzügyi
Osztály munkatársaira, valamint a város fıépítészére. A pályázatok sikeres megvalósításához
elengedhetetlen volt valamennyi intézményvezetı és tagintézmény-vezetı segítıkész együttmőködése,
így valóban csapatmunkának köszönhetıen sikerült megvalósítunk a Képviselı-testület fejlesztési
elképzeléseit.
Kérjük a T. Képviselı-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Sajószentpéter, 2011. március 16.

