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Fenntartás alatt álló pályázatok
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Szalkszentmárton Fő utcai rendelő felújítása”
- Helyszíni záróellenőrzés;

- 1. fenntartás utáni ellenőrzés.

- 3. fenntartási jelentés elfogadva.

Az ötödik fenntartási jelentés idejére elvárt indikátorok: felnőtt háziorvos,

gyermekorvos, fogorvos. Biztosan változni fog az elvárás.

A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023

„Mini bölcsőde kialakítása Szalkszentmártonon”

- Helyszíni záróellenőrzés nem volt. Az első projektből induló bölcsőde a megyében.

A bölcsődei szakértő példaértékűnek nevezte az önkormányzat együttműködését.

- Indikátorok: 7 ellátott gyermek, 2 álláshely betöltése.

- Az 1. fenntartási jelentés elfogadva.

- Településfejlesztésért díj:

Elkötelezettség a közösség iránt



Fenntartás alatt álló pályázatok

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018

„Belterületi csapadékvíz elvezetése Szalkszentmártonon”

- Helyszíni ellenőrzés nem volt.

- A vízjogi létesítési engedélyt a napokban kaptuk meg.

Költségvetési keretből a rézsű vágásra és a kaszálás 1. szakasza megtörtént. A vízi

élővilág számára víz utánpótlásra és a nagy melegben vízfogatásra lenne szükség.

Nagy probléma: SZEMÉT – a kaszálás második üteme elmarad.

Szerződésmódosítás történt egyezetetést követően, mindkét fél egyetértésével.

358.140 Ft-ot takarítottunk meg a szerződésmódosítással.



Fenntartás alatt álló pályázatok

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00077

„Szalkszentmárton önkormányzati tulajdonú óvodák energetikai 

korszerűsítése” 

Helyszíni ellenőrzés nélkül elfogadták a beszámolót. Fenntartás alá került a 

projekt. 



Elszámolás elfogadására váró 

pályázatok 

• Magyar Falu – önkormányzati ingatlan felújítása ( Tanácsterem )

• Magyar Falu – útfelújítás József Attila u. 

• Magyar Falu – útfelújítás Arany J. Posta, Nádor u.

• Magyar Falu – Felelős állattartás 

Nem vettünk igénybe külső projektmenedzsment, 

Így még nagyobb összeget tudtuk fordítani a 

megvalósításra. Az adminisztráció feladata a leckét, 

de egy jól sikerült közös munkán vagyunk túl. 

Egy héten belül hiánypótlás érkezett, dolgozunk a benyújtásán. 



Elszámolás elfogadására váró 

pályázatok
• TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004

• „Petőfi kulturális-tematikus útvonal 

• kialakítása Bács-Kiskun Megyében” 

• A konzorciumnak végül Kiskőrös, Dunavecse Szalkszentmárton és a

megyei önkormányzat a tagja. Elsők voltunk a megvalósításban, de

várnunk kell a többiekre. Részünkről minden időben bement.



Elszámolás benyújtás alatt álló 

pályázatok
VP6-19.2.1-78-8-21 Foglalkoztatóház kialakítása 

- Előleget sikerült lehívni;

- 50 %-os készültség – 50 %-os elszámolás elfogadása 

- Zárórendezvény: október 6. 

- Dolgozunk az elszámoás benyújtásán. 



Megvalósítás alatt álló pályázatok

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059

„Belterületi vízrendezés Szalkszentmártonon”

- Vízjogi engedélyeztetés, eredményes közbeszerzés

- Kiviteli szerződések kötése öblözetenként

2022. júliusban történt. 

1. öblözet (Újtelep) 
BauTeam Kft. 

2. öblözet (Alkotmány u.)
Vízépszolg. Kft. 

50 %-os készültség 50 %-os készültség 

Előleg nyáron utalva előleget nem kért a cég 

Nehézség: tervezési hibák (árok, 
ami beépítésre került, 
balesetveszélyes csapadékvíz 
elvezetők) fák kivágása, eső   

Nehézség: fák kivágása, eső 

Igyekszünk mindent megtenni, hogy ebből a helyzetből a legjobbat tudjuk 

kihozni. Rendszeresen ott vagyunk a munkaterületen, normális 

kommunikáció folyik az ott élőkkel, ami nem egyszerű. 







Az 1-7-1 j. csatornaszakasz 
kivitelezésének akadályoztatása miatt, 
a változtatási javaslatunk az elmaradó 
szakasz helyettesítésére a következő.

1.
Az 1-1-1 j. csatorna 
meghosszabbítható ~ 47 m-el, melyre 
időközben lakossági igény is 
mutatkozott. Az érintett szakaszra 
vonatkozóan a javasolt műszaki 
megoldás: 30 cm átmérőjű talpas 
betoncső beépítése, szikkasztó árokkal 
kombinálva.

2.
Munkás utca páros oldalán meglévő 
árok rekonstrukciója 153 m hosszon, 
közös kijelölés alapján.

Műszaki tartalom módosítás 



Megvalósítás alatt álló pályázatok

- MFP-OJKJF/2022. 

Játszótér fejlesztés – módosítási igény benyújtás alatt, melyre az emelkedő 
árak miatt van szükség. 

2023. év elejére vállalják a megvalósítást. 



Megvalósítás alatt álló pályázatok

• NKA – emlékkiállítás kiállítás felújítása: 8 M Ft 

– A  PIM iránymutatását várjuk

• NKA – emlékkiállítás kerítés + tároló: 6 M Ft 

– szerződéskötés a kivitelezővel

A határidő módosítást kezdeményezni fogjuk. A döntés csúszott, emiatt

idén már nem tudnak nekifogni a munkának.

Leader

Emlékkiállítás jégverem felújítása – a hulladéktárolók telepítését az

örökségvédelem nem engedélyezte. A kivitelező beszerzése még idén, likviditási

terv és előleg lehívása szintén. Kivitelezés a kerítéssel egyidőben.



Beadott és beadandó pályázatok

• TOP Plusz felhívásra benyújtott útépítés

• TOP Plusz felhívásra benyújtott turisztika

- sajnos nem tudjuk mikor várható döntés

• TOP Plusz Élhető település – köztéri mosdó –

32 millió Ft – talán tavasszal kerül kiírásra 



Köszönöm a 
figyelmet!

Jenei Edina

pályázati-igazgatási ügyintéző
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