Mezőtúr Város Önkormányzata által 2014. évben megvalósított beruházások, pályázatok

Projekt elnevezése

Tanyafejlesztési program

Szervezetfejlesztés a
Mezőtúri Önkormányzatnál

A mezőtúri Oktatási
Centrum Sportcsarnokának
világításkorszerűsítése

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

EU Önerő alap

Megvalósítás kezdete

Befejezés időpontja

TP-01-2013/3870

A pályázat keretén belül a helyi önkormányzat tulajdonában lévő,
szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem
rendelkező külterületi útak karbantartására szolgáló vontatott
munkagépek, gépi eszközök beszerzésére igényeltünk támogatást. A
pályázat keretében 1 db gréder került beszerzésre.

9 647 400 Ft

7 596 378 Ft

2 051 022 Ft

-

2014.01.01

2014.04.30

ÁROP-1.A.5/20132013-0108

Mezőtúr Város Önkormányzata meg kívánja újítani a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal munkáját, az önkormányzati fenntartásban
vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat-ellátási,
és finanszírozási szokásait és egy költséghatékony, szolgáltató
önkormányzati működést kíván megvalósítani a Magyary-program
elvárásainak megfelelően. A fenti célok elérése érdekében kötelező és
választható tevékenységek sorát kívánja megvalósítani (többek között
az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, a
fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését
szolgáló strukturális változtatások végrehajtása, önkormányzati
fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos
feladatellátási és finanszírozási modell kidolgozása, a lakosság
körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről, térségi
feladatellátási modell kialakítása, az önkormányzati feladatok
átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok
felülvizsgálata, humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának a
felülvizsgálata, hatékonyságnövelő intézkedések megvalósítása).
A projekthez szoftver beszerzésére is sor kerül.

21 958 268 Ft

21 958 268 Ft

-

-

2013.11.21

2014.11.30

LEADER

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.
(V.22.) VM rendelet alapján benyújtott LEADER pályázat célja a Városi
Oktatási Centrum Sportcsarnokában lévő világítótestek korszerű,
energiatakarékos berendezésekre történő lecserélése. A pályázat
keretében 52 db higanygőz lámpa helyére kerültek korszerű
lámpatestek. A világítótestek cseréjével a jelenlegi megvilágítás
jelentősen javulni fog.

3 742 640 Ft

2 947 000 Ft

795 640 Ft

-

2013.11.21

2014.12.31
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Mezőtúr Város Önkormányzata által 2014. évben megvalósított beruházások, pályázatok

Projekt elnevezése

A mezőtúri első
világháborús emlékmű
felújítása

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet beszerzése a
lakossági szelektív
hulladékgyűjtés arányának
növelése érdekében

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

EU Önerő alap

Megvalósítás kezdete

Befejezés időpontja

KKETTKK-CP-02

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány pályázati felhívására benyújtott pályázat célja, hogy a
mezőtúri Kossuth Lajos téren található első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékmű felújítása, rendbetétele megvalósuljon. A
pályázat keretében az emlékmű meg lett tisztítva a légköri
szennyeződésektől, mohától, az obeliszkre rávésett nevek diszkrét
festést kaptak, a bronz szobor tisztítását követően a hibái be lettek
hegesztve, megerősítésre került az emlékmű alapzata, ezt követően
helyre lett állítva az alsó mészkő talapzat. Az esztétikus megjelenés
biztosítása érdekében az emlékműhöz vezető beton lépcső mészkő
burkolatot kapott. A restaurált kőfelületekre felületvédelemként
hidrofobizáló vegyszeres bevonat lett felhordva

7 074 555 Ft

4 772 788 Ft

2 301 767 Ft

-

2014.06.27

2014.10.30

Szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés arányának növelése érdekében. A lakosság részére
OHU-IFPR-2013-001
kiadott hulladékgyűjtő edényzet révén kívánjuk elérni a hasznosítható
hulladék szelektív kezelésének növelését.

4 601 585 Ft

4 601 585 Ft

0 Ft

-

2014.03.17

2014.04.30

15 750 060 Ft

14 175 054 Ft

1 575 006 Ft

-

2014.03.17

2014.04.30

Mezőtúr Város területén
lévő hulladéklerakóban
kialakítandó válogató üzem
engedélyezési és kiviteli
OHU-IFPR-2013-001
tervdokumentációjának, és
városi hulladékgazdálkodási
tervének elkészíttetése

Mezőtúr Város területén lévő hulladéklerakóban kialakítandó
válogató üzem engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, és
városi hulladékgazdálkodási tervének elkészíttetése szolgáltatás
megrendelésével. A projekt legfőbb célja, hogy a Mezőtúr Város
utcáin keletkező hulladékot helyben lehessen előválogatni.
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Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben megkezdett vagy folyamatban lévő projektjei és beruházásai

Projekt elnevezése

Mezőtúr városközpont
funkcióbővítő fejlesztése

Mezőtúron a fenntartható
fejlődésért

Egészségház és
mentőállomás kialakítása
Mezőtúron

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

EU Önerő alap

Megvalósítás kezdete

Befejezés időpontja

ÉAOP-5.1.1/D-122013-0012

A városközpont tervezett fejlesztéseinek célja a belváros
attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti
funkciók megerősítésével és bővítésével. Az átfogó cél elérése révén
a belváros attraktivitása növekszik mind az itt élők, mind az
idelátogató turisták körében, amely hozzájárul Mezőtúr társadalmigazdasági fejődéséhez, és ezáltal népességmegtartó erejének
erősítéséhez. A projekt keretében az alábbi beruházások valósulnak
meg: fedett uszoda bővítése, hagyományőrző civil közösségi
szolgáltatóház kialakítása, többfunkciós kulturális központ felújítása,
belvárosi közterek megújítása (Kossuth tér, Múzeum tér, Petőfi tér,
Erzsébet-liget, Szabadság tér), kiegészítő, „soft” tevékenységek
megvalósítása (ú.m. Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok,
városmarketing tevékenységek, soft elemek közvetett eljárásrend
szerint (programalap)).

447 066 940 Ft

447 066 940 Ft

-

-

2013.11.04

2015.06.30

KEOP-6.1.0/B/112011-0151

A környezettudatos szemlélet kialakításához szükség van a
tájékoztatásra, az ismeretek bővítésére. A projekt keretében a
diákok rendhagyó tanórákon, interaktív foglalkozásokon,
vetélkedőkön, tanyalátogatási programokon, szemléletformáló
rendezvényeken, illetve a honlapon és kiadványokon szerezhettek
pontos ismereteket arról, hogy jelenlegi életmódjuk milyen
mértékben szennyezi a környezetet, és hogyan tudják szokásaik
apró változtatásával kímélni a környezetüket, élhető jövőt
teremteni.

36 929 637 Ft

35 083 155 Ft

18 46 482 Ft

-

2013.10.01

2014.09.30

ÉAOP-4.1.2/A-122013-0030

Mezőtúr Város Önkormányzata jelen projekt keretében az
önkormányzati tulajdonban működő, betöltött praxisok
elhelyezésére szolgáló épületek felújítását, az épületek hőtechnikai
adottságainak javítását, az akadálymentesítést, illetve a
háziorvosok, gyermek háziorvosok, a védőnői hálózat és az
iskolaorvosi hálózat egy épületben történő elhelyezését, un.
praxisközösség létrehozását tűzte ki célul. A pályázati kiírás
nyújtotta lehetőséget kihasználva Mezőtúr Város Önkormányzata
vállalta azt az opcionális fejlesztési feladatot, amelynek keretében
gondoskodik a településen lévő, korszerű „A” típusú mentőállomás
elhelyezéséről is a volt véradó épületében.

203 000 000 Ft

130 000 000 Ft

73 000 000 Ft

-

2013.09.01

2015.01.30
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Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben megkezdett vagy folyamatban lévő projektjei és beruházásai

Projekt elnevezése

Mezőtúr város
önkormányzati tulajdonú
belterületi útjainak
fejlesztése

Sokszínű könyvtár

Napelemes rendszer
telepítése a mezőtúri
Rákóczi úti iskola, valamint
a Kossuth úti iskola
épületeire

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

EU Önerő alap

Megvalósítás kezdete

Befejezés időpontja

ÉAOP-3.1.2/A-112012-0004

A beruházás öt önkormányzati gyűjtőút felújítására irányul: a
Balassa Bálint úton 6 méter szélességben és 1333 méter hosszban a
Földvári úttól a Sugár útig kerül a teljes burkolat felújításra, a
Vásárhelyi Pál út 6 méter szélességben és 470 méter hosszban a
Szolnoki úttól az Akasztó-érig kerül felújításra, a Széchenyi út a Cs.
Wagner József úttól 200 méter hosszban és 6 méteres szélességben
kerül felújításra, a Cs. Wagner J. út a teljes 1048 méteres úthossza a
beruházás befejeztével a Puskin úti csatlakozástól egységes 6,00
méter széles út lesz, az Északi összekötő út pedig teljes hosszában
meg fog újulni. A projekthez kapcsolódóan az utak melletti
zöldsávok fejlesztése, fa- és cserjeültetés és támlás ülőpadok
kihelyezése is meg fog valósulni.

360 811 480 Ft

324 730 332 Ft

36 081 148 Ft

-

2013.12.01

2015.06.30

TÁMOP-3.2.13-12/12012-0318

A Mezőtúr Város Önkormányzatának fenntartásában működő
Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár a projekt keretén belül
szakköröket, témanapokat, témaheteket valósított meg. Mivel ezt
megelőzően a könyvtár már végzett tanórán kívüli oktatási,
foglalkoztató tevékenységet, kiválóan alkalmas a projekt
megvalósítására. A projekt alkalmas a tevékenységek kibővítésére,
fejlesztésére, így hét iskolának és két óvodának nyújtott új
élményeket és lehetővé tette, hogy a könyvtár a projekt utáni
tevékenységeihez tapasztalatokat szerezzen.

22 837 452 Ft

24 993 200 Ft

0 Ft

-

2013.06.25

2014.08.25

KEOP-4.10.0/A/122013-1059

A projekt keretében a két általános iskola villamos energia ellátását
biztosító napelemes rendszert telepítése volt a cél. A fejlesztés
eredményeképpen jelentős költség megtakarítás érhető el, a
megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye pedig az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. A telepített
napelemes rendszer műszaki tartalma: IBC Polysol 240 DS típusú
240W névleges teljesítményű napelem modul: Kossuth u: 42 db,
Rákóczi u: 134 db, SMA Sunny Tripower 3 fázisú AC inverterek,
szolár kábelezés MC4 csatlakozókkal szerelve, csatlakoztatás a
meglévő elektromos hálózathoz. A projekt keretében egy 32,16 kW
és egy 10,08 kW csúcsteljesítményű rendszer telepítése történt
meg.

46 034 392 Ft

39 129 233 Ft

6 905 159 Ft

6 905 159 Ft

2014.05.19

2014.11.17
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Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben megkezdett vagy folyamatban lévő projektjei és beruházásai

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

EU Önerő alap

Megvalósítás kezdete

Befejezés időpontja

Napelemes rendszer
telepítése a mezőtúri
Gyermek-kert óvoda,
valaminta a Teleki B.
Gimnázium épületeire

KEOP-4.10.0/A/122013-1094

A projekt keretében a Gyermek-kert Óvoda és a Teleki Blanka
Gimnázium villamos energia ellátását biztosító napelemes rendszert
telepítése volt a cél. A fejlesztés eredményeképpen jelentős költség
megtakarítás érhető el, a megújuló energiafelhasználás növelésének
eredménye pedig az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkenése. A telepített napelemes rendszer műszaki tartalma: IBC
Polysol 240 DS típusú 240W névleges teljesítményű napelem modul:
Óvoda: 20 db, Gimnázium: 75 db, SMA S. Tripower 10000W /
Fronius IG Plus 55-V3 5000W 3 fázisú AC inverterek, szolár
elektromos kábelek, MC4 csatlakozókkal szerelve, csatlakoztatás a
meglévő elektromos hálózathoz. A projekt keretében egy 4,8 kW és
egy 18 kW csúcsteljesítményű rendszert telepítése történt meg.

25 000 238 Ft

21 250 202 Ft

3 750 036 Ft

3 750 036 Ft

2014.05.19

2014.11.17

A mezőtúri
környezetveszélyeztető
szennyvízkezelés átalakítása
biztonságos, a természeti
környezetet óvó, magas
színvonalú, gazdaságosan
üzemeltethető
technológiával, az
iszapkezelés megoldásával

KEOP-1.2.0/2F/092010-0028

A projekt keretében egy Organica-SBR technológiájú, azaz hibrid
technológiájú szennyvíztisztító telep került kialakításra.

625 232 000 Ft

498 529 250 Ft

126 702 750 Ft

43 987 875 Ft

2011.03.04

LEADER

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtott LEADER pályázat
keretében az alábbi turisztikai kiadványok készültek: Mezőtúr
városát bemutató képeskönyv, MEZŐTÚRista információs kiadvány,
a mezőtúri fazekasságot bemutató szórólap, a strandfürdőt
bemutató szórólap magyar, angol és német nyelven, valamint a
mezőtúri városházát ábrázoló kerámia pakett díszdobozos
csomagolásban.

3 134 590 Ft

2 509 000 Ft

625 590 Ft

-

2013.12.11

Projekt elnevezése

Mezőtúr turisztikai
vonzerejének
népszerűsítése

2014.12.31
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Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben elbírálás alatt álló pályázatai

Projekt elnevezése

„Geotermikus alapú
távhőtermelő
rendszerek létesítése már működő fosszilis
alapú
távhőszolgáltatás
átállítása"

A mezőtúri Zrínyi úti
óvoda és bölcsőde
épületenergetikai
fejlesztése

Projekt
azonosítószáma

Projekt leírása

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

Norvég Alap

A strandfürdő 3. számú termálkútjából kinyerhető hőenergiát,
illetve a fedett uszoda és strandfürdő medencéinek elfolyó vizéből
még hasznosítható hőenergiát kívánjuk felhasználni a Városi
Oktatási Centrum, a fedett uszoda, a városi sportcsarnok, és a volt
tanüzem épületeinek fűtésére. Ennek a célnak az elérése érdekében
át kell alakítani a termál-kútfejet, ki kell építeni kb. 3000 méter
primer oldali csővezetéket, át kell alakítani kettő vagy három
hőközpontot. El kell készíteni ezekhez a feladatokhoz szükséges
megvalósíthatósági tanulmányokat, hatástanulmányokat, műszaki
számításokat. A pályázatot a pályázati partnerek bevonásával
kívánjuk elkészíteni. Ennek várható költsége 3 000 000 Ft+ÁFA,
amely tartalmazza a hatósági engedélyek, szakhatósági
hozzájárulások költségeit. Ez egy előzetes becslés, amely a
véglegesen benyújtott kérelmek alapján csökkenhet. Ez a
Megvalósíthatósági Tanulmány ismeretében véglegesíthető. A
pályázatban a műszaki megvalósítás mellett, a beruházáshoz
kapcsolódóan kötelező látogatóközpont kialakítása, üzemeltetése
és fenntartatása, mely hozzájárul a tudatosság és oktatás
erősítéséhez a geotermikus alapú hőtermeléssel kapcsolatban,
valamint az ehhez kapcsolódó szemléletformáláshoz.

1 100 258 000 Ft

935 220 000 Ft

165 038 000 Ft

149 995 277 Ft

149 995 277 Ft

-

A projekt keretében Mezőtúr Város Önkormányzata a Zrínyi úti
Óvoda és a Zrínyi úti bölcsőde épületeinek energetikai
KEOP-4.10.0/F/14korszerűsítését
tervezte megvalósítani. Műszaki tartalom: utólagos
2014-0067
külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, az épületek fűtés és HMV
rendszerének korszerűsítése történik meg megújuló energiaforrás
felhasználással - napkollektoros rendszer kiépítéssel - kombinálva.

Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben elbírálás alatt álló pályázatai

Megjegyzés

Becsült költségek, önrész
hitelforrásból, kezdete: 2014.
augusztus 01., befejezés: 2016.
augusztus 01., fenntartási
időszak: 5 év

Mezőtúr Város Önkormányzatának 2014. évben elutasított pályázatai

Teljes bekerülési
költség

Támogatás összege

Önrész

Az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó
Újvárosi iskolában tálalókonyha és
fejlesztési támogatás.
4/2014. (I.31.) BM rendelet
Intézményfejlesztés.
ebédlő kialakítás, az átalakított
Újvárosi iskola tálalókonyha
alapján
épületben fűtéskorszerűsítés, 2 épület
és ebédlő kialakítás,
hőszigetelése, nyílászárók cseréje
nyílászáró csere,
hőszigetelés,

33 055 986 Ft

26 444 789 Ft

6 611 197 Ft

A fejlesztés segítségével Mezőtúr
Város Önkormányzata 4 db
tulajdonában lévő oktatási és
egyébfunkciójú intézményének
Épületenergetikai
energetikai korszerűsítését hajtja
fejlesztések Mezőtúr Város
végre. Ezen épületek: - Közösségi Ház;
önkormányzatának
Városi Sportcentrum; Zrínyi úti Óvoda;
intézményeiben (Közösségi KEOP-5.5.0/B/12-2013-0103
Zrínyi úti Bölcsőde. Műszaki tartalom:
Ház, Városi Sportcentrum,
utólagos külső oldali hőszigetelés,
Zrínyi Úti Óvoda, Zrinyi úti
nyílászáró csere, az épületek fűtés és
Bölcsöde)
HMV rendszerének korszerűsítése
történik meg megújuló energiaforrás
felhasználással - napkollektoros
rendszer kiépítéssel - kombinálva.

393 484 991 Ft

334 462 242 Ft

59 022 749 Ft

Projekt elnevezése

Projekt azonosítószáma

Projekt leírása

Megjegyz
és

