TÁJÉKOZTATÓ FEJLESZTÉSEKRŐL
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán
A pályázat kivitelezője a Piramis Trade Bau Kft, a kivitelezési munkálatokat folyamatosan végzi.
A kivitelezés készültségi foka elérte a 25 %-ot, a vállalkozás az első résszámláját benyújtotta.
Az eddig elvégzett munkálatok
- területelőkészítés, bozótírtás
- utak nyomvonalának előkészítése, útpadka kijelölése
- közművek feltárása
A kivitelezés műszaki ellenőre, Gálai András, heti rendszerességgel látogatja a munkaterületet.
A jelenlegi előkészítő munkálatokra épül a Gyümölcsfeldolgozó üzem és a Hűtőház megépítése,
amelyekhez a tervező, Sándorfi Róbert elkészítette az engedélyezési szintű terveket, és
engedélyezésre az építésügyi hatósághoz benyújtotta. A hatóság a területen helyszíni szemlét
tartott. Az engedélyt a lehető leghamarabb kiadják.
Közbeszerzési eljárások
Jelenleg három közbeszerzési eljárás van folyamatban a TOP pályázatok keretében. A „Belvíz
elvezetése Jánoshalmán” pályázat kivitelezői kiválasztására kiírt eljárás folyamatban van, az
ajánlatot benyújtó cégek a hiánypótlást megkapták, a hiánypótlási határidő a héten lejár. A
„Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” pályázat esetében is folyamatban
van a kivitelező kiválasztására az eljárás. Az ajánlattételi határidő lejárt, a közbeszerzési szakértő
az ajánlatok átnézésén dolgozik. A „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt közbeszerzési
eljárásának előkészítése folyamatban van, a tervezőtől megérkezett a tervdokumentáció valamint
a költségbecslés. A közbeszerzési dokumentáció kidolgozása folyamatban van. 2019. május
elején a közbeszerzési eljárás megindítását tervezzük.
Helyszíni ellenőrzések
Az önkormányzatnál az elmúlt hónapban kettő helyszíni szemle is volt. A helyszíni szemlén a
beszerzett ágaprító gépet valamint a Diákélelmezési Konyha légtechnikai felújítása került
ellenőrzésre. Az ellenőrzéseken mindent rendben találtak. Az ellenőr a szükséges dokumentációt
átnézte, a fényképeket elkészítette.
Fenntartási jelentések
Az elmúlt időszakban három projekt fenntartási jelentését kellett beküldeni. A jelentések
határidőben beküldésre kerültek, a szükséges számításokat Fekete Kornélia energetikus végezte
el.
A következő pályázatokat érintette a jelentések beküldése:
- Jánoshalma Város középületeinek energetikai felújítása (Polgármesteri Hivatal,
Irodaház)
- Művelődési Központ napelemes rendszerének kialakítása
- Jánoshalmi kerékpárút kiépítése 1. ütem
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Tájékoztató pályázatokról
GYEP II: A járás településeinek iskoláiban folyamatosan zajlanak a gyakorlati élet szakkörök
összesen 75 gyermek bevonásával.
A Farm ovi elnevezésű program keretében a tantermi foglalkozások alkalmával a kis óvodások
szemügyre vehették a különböző zöldségek és gyümölcsök felépítését, megízlelhették azokat.
A foglalkozások során az apróságok részt vehettek tökfaragásban és megnézhették, hogy milyen
színű, formájú és méretű magokkal szaporodnak a növények, illetve hogyan lehet magok nélkül
is szaporítani.
A jó idő beköszöntével kialakításra kerültek az óvodákban kiskertek, melyekben
biogazdálkodást folytatnak a gyerekek. Elvetették már a borsót, salátát, retket, illetve a
dughagyma is a földbe került. A kíváncsi kiskertészek pedig naponta gondozzák és figyelemmel
kísérik a veteményesek gyarapodását.
A víz világnapja kapcsán vízzel való izgalmas kísérleteket is bemutatott a foglalkozás vezető a
lelkes közönség számára.
Az elmúlt hónapban 14 alkalommal találkoztak a járásban élő fiatalok a nagy népszerűségnek
örvendő szociokulturális nevelés elnevezésű programelem keretében. A tavasz beköszöntével
előtérbe kerültek a szabadtéri játékok, illetve a különböző sportfoglalkozások, melynek során
olyan különleges mozgásformákkal ismerkedhettek meg, mint a várméta, a kidobó, floorball,
ultimate frizbi.
A tevékenység célja, hogy olyan közösségi élményeket teremtsen az ifjúság számára, amelyek
lényegesek a szocializációs folyamatok eredményességében. A mozgás, a közös játék ugyanis
fontos szerepet játszik a közösségépítésben, az egészséges életszemlélet, az ön-és társismeret
előmozdításában.
2019. március hónapban folytatódott a Játék vagy valóság- Pályaválasztás a XXI. században
elnevezésű programelem keretében a járás 7. osztályos tanulói számára a szakmapróba nap
elnevezésű programsorozat. A program keretében öt héten keresztül öt szakmát mutatnak be
a Vári Szabó Szakképző Iskola szaktanárai az érdeklődők számára. Eddig 3 alkalommal látogattak
el az iskola tanműhelyébe 16 gyermekkel, melynek során az alábbi szakmák kerültek
bemutatásra: varrónő, lakatos, asztalos, kőműves, festő.
2019. április 3. napján magtartásra került a Gyerekesély Bizottság soron következő ülése, melyen
ismét részt vett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről Mandák Csaba országos szakértő
Úr is.
A Bizottság ülésén megjelentek továbbá az egyes humán ágazatok képviselői, akiknek a projekt
munkatársai beszámoltak az előző bizottsági ülés óta elvégzett tevékenységekről, illetve napirendre
kerültek a közelgő nyári napközi és vándortábor szervezési ügyei is.

2019. március 27. napján megrendezésre került egy „Csapatépítő műhely” elnevezésre
keresztelt előadás az 1.4.1 kiemelt projekt részéről, amely a GYEP program szakmai
támogatását hivatott előmozdítani.
Az előadás alkalmával Papp Judit tréner asszony a közös munkát, a csapatként való
együttműködést előmozdító gyakorlatokat és feladatsort állított össze a projekt munkatársai
számára.
Az egy napos képzés, a Molnár János utca 3. szám alatti Zöld teremben került megrendezésre.

A pályázatban foglalt gyakorisággal működik az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás
programelem.

Az EFOP-3.9.2 kódszámú, Humán erőforrások fejlesztése térségi szemléletben
elnevezésű pályázatban a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában és az AM Keletmagyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban a
Mentorok folyamatosan végzik tevékenységüket.
Az angol nyelvoktatás folyamatban van, az AMASZK-ban 12 fő, Szent Anna Iskolában 12 fő diák
részvételével. Zajlik a gyermekek regisztrációja az alapfokú és junior nyelvvizsgákra.
A projekt humánszakemberek képzései programelem keretében az Önkormányzat munkatársa
megkezdett
tanulmányait
sikeresen
folytatja
a
Szegedi
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar integratív mentálhigiéné SZT képzésén.
Ugyancsak végzi tanulmányait épületenergetikai tanúsító szakon a Jánoshalmi Polgármesteri
Hivatal munkatársa.
Szervezés alatt áll továbbá egy érzékenyítő tréning a Pelikán Kft-vel, 2x25 fő számára jó gyakorlat
megtekintése címmel: 25 fővel a Bercel Rózsák Völgye Szociális Otthonban, 25 fővel pedig a
Dabas Zárdakert Idősek Otthonában.

Az EFOP-1.5.3 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
elnevezésű pályázatban 2019. április hónapban kiírásra került a konzorciumi tagtelepülések
rendezvényeire vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás.
Zajlanak az egyeztetések és az előkészítő munkák a közbeszerzési szakértővel a Jánoshalma
város rendezvényeire vonatkozó in house beszerzéssel kapcsolatban.
Egyeztetés történt a béke téri játszótér bővítése kapcsán a kivitelezővel, aki arról tájékoztatott,
hogy a Húsvét utáni héten letelepíti a megrendelt szabadtéri játékokat.
A prevenciós munkatársak egyéni esetkezelések és a csoportfoglalkozások keretében végzik
feladataikat. Az egyéni esetmunka keretében történő prevenciós tevékenység célja a súlyosabb
problémák, esetleges krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, a szociális védőháló
megerősítése.
Kezdetét vette a Modern Sport és Játékkör elnevezésű programelem is, melynek keretében
különböző társasjátékokat próbálhatnak ki az érdeklődők. A társasjáték klub kiváló lehetőséget
biztosít arra, hogy a résztvevők saját játékaikkal is szélesebb közösségben játszhassanak. A cél
a taktikai és stratégiai gondolkodás fejlesztése, és a közösségteremtés.
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