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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata által beadott, folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról az alábbi 

tájékoztatást adom: 

1. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert, a megvalósítás folyamatban van. 

45.979.162 forint az összköltség, 100%-os támogatottságú. A pályázatot az Eubility Group Kft és a 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény közösen bonyolítja, az eszközbeszerzést a Digitális 

Tananyag Kft. (1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.), a képzést a Topsec Kft. (székhely: 1088 

Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 5.) nyerte közbeszerzési eljáráson. Jelenleg folynak a képzések, 

rendezvények, az eszközök szállításai és telepítései befejeződtek. A befejezési határidő, július 30. 

tartható. 

2. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” 

című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére a vállalkozási szerződés 2013. április 2-án alá 

lett aláírva, a munkaterület átadása 2013. április 11-én megtörtént. A nyertes Konzorciumot a PENTA 

Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. és az Általános 

Vállalkozási Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 5000 Szolnok, József A. u. 82. alkotja. A 

kivitelezési költség nettó 411.920.620,-Ft. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-ával be 

lett jelentve a tényleges munkakezdés. 2014. március 5-én megkezdődött a próbaüzem. A támogatási 

szerződésben a fizikai megvalósítás dátuma 2014. szeptember 26-i határidőre lett módosítva. Jelenleg a 

befejezési határidő tarthatónak látszik, a kivitelező hozzájutott a pénzéhez. 

3. A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című, TÁMOP-

5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os támogatással 148.815.090,-Ft támogatást kapott. 

Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány. 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka 2013.09.01-2015.11.30. 

Szakmai megvalósítás: A pályázat keretein belül létrehozásra került a „Csillagpont” szolgáltatóház a 

célcsoport számára.  

A pályázat kereten belül a célcsoport számára folyamatosan biztosítottak a szociális elemek, mint a 

játszóház, generációk fóruma.  A csillagpont számos programot oktatási elemeket biztosít a célcsoport 

tagoknak. Ilyenek az „anyu mesélj”, tanoda, szeretem az iskolám-iskolabarát program, filmklub, képzési 

álláskeresési tanácsadás, családi napok. 

A szakmai megvalósulást segíti a 12 fő mentor munkája, akik napi szinten tartják a kapcsolatot a 

célcsoport tagokkal. 

 

 



Képzés: A projekt keretein belül képzések lettek betervezve, az egyik a parkgondozói képzés a másik 

pedig a szociális gondozó és ápoló. A parkgondozó képzés 2014.03.03 –án 16 fővel indult el és ebből 15 

fő sikeres vizsgát tett 2014.06.10.-én. A szociális gondozó és ápoló képzés jelenleg szervezés alatt van. 

 

4. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés város 

intézményeiben” című pályázatunk támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került. A 

kivitelező a Békés-Vill Kft és a Proszerv Kft konzorciuma. A kiviteli munkák a Bajza utcai bölcsődénél, 

a Vásárszél utcai rendelőknél, az Epreskerti óvodánál és a Polgármesteri Hivatalban folynak, a nyári 

szünidőben kerül sor a Korona utcai óvoda, a Rákóczi 8. iskola és a Rákóczi 16 alatti bölcsőde épületére. 

Problémát jelent, hogy a kivitelező még az előleget sem kapta meg. Az eredeti befejezési határidő 2014. 

szeptember 30. 

5. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „A Békési Sportcsarnok komplex energetikai 

fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre felterjesztésre került. 

6. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási hálózatának 

korszerűsítése” című pályázatunk az eredeti összeggel támogatást nyert. Békés város közvilágítás 

korszerűsítésére 127.395.918 forint összegű támogatást nyert. A LED-es lámpákra való átalakítás 

összköltsége 149.877.551 forint. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezésre május 1 

július 31 között kerül sor. A kivitelező az Enerin EPC Kft. A tervek elkészültek és a DÉMÁSZ 

hozzájárulását megkaptuk, a kivitelező az igényelt 30% előleget megkapta. Problémát jelent az EDF 

DÉMÁSZ Zrt és az önkormányzat között még létre nem jött a csoportos fényforráscserére vonatkozó 

megállapodás hiánya, addig a lámpacserék nem indulhatnak. A tárgyalások még zajlanak, a jelenlegi állás 

szerint tartható a kivitelezési határidő. 

7. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Napelemes beruházás Békésen” című 

pályázatunk befogadói kritériumok nem teljesülése miatt elutasításra került, ez elleni kifogást 

benyújtottuk, választ még nem kaptunk. 

8. A Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás mellszobrának elkészítése 

céljával pályázatunk, és 2.000.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése folyamatban 

van. 

9. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete 

az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottság megbízásából meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére, renoválására, helyreállítására pályázatunkat benyújtottuk, elbírálása még nem történt meg, 

a bíráló szervezet többször jelezte felénk a késedelmet. 

10. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Békés, Jantyik M. utca 

21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát 

felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, 

energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésére, építészeti és kommunikációs akadálymentesítésére. A 

pályázat elbírálása még nem történt meg. 

11. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

pályázati felhívásra „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” 

kiírásra egy Mercedes-Benz Atego 1318 - HARD PRESS F 10-I típusú, tömörítős rendszerű 

hulladékgyűjtő jármű vagy azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező célgép beszerzésére pályáztunk. 

A pályázatnak még nincsen eredménye. 



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

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által beadott pályázatok 

megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2014. június 18. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


