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Véleményező 

Bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. szeptember 22-i soron kívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter és az 

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével – pályázatot hirdet a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 

3. pont szerinti Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatására. 

A támogatás mértéke településünk esetében 50 %. 

Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi önkormányzatok és társulásaik 2007-2013 

programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program 

fejlesztési pályázatainak a legkésőbb 2016-ban megvalósuló projektrészéhez kötődő saját 

forrás kiegészítéséhez és 2016. december 31-éig történő lehívásához. 

Pályázati alcélok: 

1. vízgazdálkodási cél 

a) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés 

b) árvízvédelem 

c) ivóvízminőség-javítás 

2. környezetvédelmi cél 

a) települési szilárdhulladék-kezelés 

b) települési hulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása 

c) szennyvízelvezetés és –tisztítás 

d) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló energia-hatékonyság növelése 

3. szociális város-rehabilitáció 

4. egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást ellátó intézmények fejlesztése 

5. bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése 

6. belterületi közutak, kerékpárutak fejlesztése 

Békés Város Önkormányzata Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a 

továbbiakban: OP) keretén belül „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” tárgyú, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024 azonosító számú 

Energiatakarékos átalakítás Békés Város intézményeiben című fejlesztéssel pályázik az EU 

Önerő Alap támogatására.  
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A támogatásról a miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlásnak a beérkezését követő 90 

napon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt. 

A pályázat benyújtásra került, azonban a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 

hiánypótlásként kéri a T. Képviselő- testület igazolását, hogy a BM EU Önerőalap mellett a 

pályázati önerő rendelkezésre áll.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024 azonosító számú 

fejlesztéssel. A BM EU önerő alapból igényelt támogatás 21.788.773,-Ft, melyhez a 

szükséges önerőt 21.788.773,- Ft Békés Város Önkormányzata a költségvetési 

rendeletének Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, 

valamint projektekhez történő hozzájárulások keretéből biztosítja. 

 

Határidő:  pályázat hiánypótlására: 2015. szeptember 23. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. szeptember 22. 

 

 

          Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


