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fejlesztési

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőjelen van, az ülés
határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jekő Attila és Nagy Péter képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Kivételesen kézfeltartással történik a szavazás.
A képviselő-testület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a
napirendet:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001, „ Csipke-városközpont
megújítása-Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának
igazolása

Gyovai István
polgármester

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001, „ Csipke-városközpont megújításaKiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó önrész
rendelkezésre állásának igazolása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Most már a legeslegutolsó, hiánypótlási szakaszban ez egy nyilatkozattétel. Ez arra
vonatkozik, hogy a pályázat megnyerése esetén, amire minden jelzés szerint minden esélyük
megvan, honnan kívánja biztosítani a képviselő-testület az önerőt. Az önerőre vonatkozóan
pillanatnyilag egyetlen megoldás látszik, ez pedig a hitelből történő biztosítás. Az elmúlt év
végéig rendelkezésre állt az OTP által biztosított, még a korábbi önkormányzatnak biztosított
hitelkeret, ami nagyságrendileg 800 millió Ft volt, amiből az elmúlt év végén 440 millió Ft-ot
konkrét szerződésben rögzítettek az OTP-vel. Ez a csatornázás megvalósítására az önrész
biztosítása. Az OTP abban az időszakban, illetve az általános eljárási rendnek megfelelően
azt nyilatkozta, hogy csak a támogatási szerződéssel alátámasztott összegre tudja biztosítani
konkrét szerződés formájában a hitelt. Ez volt az a bizonyos 440 millió Ft. Erről a képviselőtestület emlékei szerint decemberben, vagy november végén hozott döntést. Ez a
hitelszerződés azóta már aláírásra került, elérhető. Hozzátartozik még, hogy a
szennyvízpályázat megvalósításához mind a BM, mind az Eu önerőalap hozzájárult. A BM
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önerőalapból 130 millió Ft-ot, az Eu önerőalapból pedig 120 millió Ft-ot nyert az
önkormányzatuk, ami azt jelenti, hogy kb. 250 millió Ft-ot garantáltan nem fognak igénybe
venni ebből a hitelből. Az OTP-vel természetesen voltak üzenetváltások, tárgyalások, hogy
ennek az összegnek a városközpont projektben történő felhasználása megtörténhessen. Az
OTP jelenlegi álláspontja szerint, amit el kell mondania, az önkormányzatok
adósságkonszolidációjának lezajlásáig nem tervezi újabb hitel biztosítását. Természetesen
nemcsak Kiskunhalas városa van hasonló helyzetben, sok más önkormányzat is, éppen ezért
bíznak benne, hogy ez a szándék meg fog változni az OTP részéről. Ahhoz, hogy egyáltalán
hitelről, s a pályázat megnyeréséről tudjanak beszélni, az előttük fekvő határozati javaslatot
jóvá kell hagyniuk. Lényegében ezzel zárul az a folyamat az önkormányzat részéről, ami a
pályázat megvalósításának előkészítését lezárja. Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatukat fogadják el. Egy helyesbítést kell bejelentenie. Az előterjesztés összegében egy
pontos összeg szerepel, viszont a határozati javaslatban egy korábbi összeg. Kéri, úgy vegyék
figyelembe, hogy ez a 265.117.567,- Ft szerepel a határozati javaslatban is.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Korábban elhangzott, hogy a pályázat nyer és esély van arra, hogy valami történik a
városközpontban. Nem tudja, hogy egy, vagy két évre, de Pajor Kálmánt megjelölték, mint
önkormányzati biztost, ennek a projektnek a követésére. A korábbi elképzelésekhez képest ez
egy szerényebb költségvetés?
Gyovai István polgármester:
Ugyanaz.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Mennyi módosítás van benne? Hogy sikerült azt a feladatot elvégeznie Pajor Kálmán
képviselőnek, amivel őt a testület megbízta?
Gyovai István polgármester:
A szerényebb kivitel nem az összegében, hanem tartalmában jelenik meg. Szó nincs már
csörgedező patakocskáról, vagy hatalmas szökőkútról. A téren, illetve az érintkező területeken
a legszükségesebb felújítások fognak megtörténni, ami némi rendezést is jelent mind a
közlekedésben, mind a parkoló felületekben, kerékpárútban. Látványelemként megfogalmazott
dolog lényegében egyetlen létesül a Bethlen téren. A Matéza étteremhez közelebb eső
lépcsősornál, a ma is létező pad helyén egy bővülettel egy vízcsörgedező hely lesz, ami
alkalmas lesz arra, hogy a város lakossága, a fiatalok leüljenek, beszélgessenek. Egy
intimebb hely fog kialakulni. Ilyenfajta látványelemek nem fognak beillesztésre kerülni. A sok
hónapos menetrend sajnos azért alakult ki, mert számára megdöbbentő módon a
városközponton keresztül menő kerékpárút környezetvédelmi engedélyeztetése tartott
rendkívül hosszú ideig. Ha az nem lett volna, akkor már az elmúlt év végén ebbe a döntési
helyzetbe kerülhetett volna az önkormányzat.
Jerémiás Béláné képviselő:
A közterületi illemhelyet kérte. Belekerült?
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Gyovai István polgármester:
Megoldottá válik a Polgármesteri Hivatal épületében a múzeum felől.
Pajor Kálmán képviselő:
Csak annyit szeretne hozzátenni, ha már a képviselőtársa megszólította, hogy eddig a kiviteli
tervezés folyt. A közbeszerzésre, illetve a kivitelezésre vonatkozik az ő megbízása, ami ezután
következik, ha lesz támogatási szerződés aláírás.
Gyovai István polgármester:
Pajor Kálmán képviselő jelen volt az előkészítő megbeszéléseken, tehát figyelemmel kísérte.
Az ő javaslatait is beépítették az előzetes tervekbe.
A javított összegű határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Nagy Péter képviselő tartózkodott)
mellett az alábbi határozatot hozza:
13/2013. Kth.
DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001, „Csipke-városközpont megújítása-Kiskunhalas belvárosi
akcióterületének fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának
igazolása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzata a DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0007 („Csipkevárosközpont megújítása-Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” beruházáshoz)
szükséges 265.117.567,- Ft saját forrást banki hitelre megkötött szerződés alapján biztosítja.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakkal
tartalmilag megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó szükséges nyilatkozatot,
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Jekő Attila:)

(:Nagy Péter:)
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