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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata által beadott, folyamatban lévő pályázatok állásáról az alábbi
tájékoztatást adom:
1. „Békés - Dánfok Öko - és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101. A
pályázat elbírálásra került, forráshiány miatt tartaléklistás lett, nem bízunk abban, hogy a közeljövőben
támogatást kap.
2. A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén tartaléklistás. Ennél a pályázatnál is
kevés az esély a támogatásra.
3. „Nevelési intézmények fejlesztése” DAOP-4.2.1-11 kódszámú „Békés, Bóbita óvoda
fejlesztése” című pályázatunk nyert, 210.039.650,-Ft összköltség mellett 199.537.668,-Ft támogatást
kapunk (95%). A támogatási szerződés 2012. november 21-én aláírásra került. A hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési kivitelezési eljárást a BKSZ Kft. (5630 Békés, Szarvasi u. 64/1) nyerte meg
bruttó 181.978.000,-Ft vállalkozói díjon. Jelenleg a bontási munkálatok zajlanak. A műszaki ellenőri
tevékenység három ajánlatos versenyeztetést követően került kiválasztásra. Az építési közbeszerzés első,
eredménytelen fordulóját Ilyés Péter egyéni vállalkozó (5630 Békés, Epresköz utca 17. sz) végezte. A
menedzsmentszolgáltatásokra jelenleg nincs vállalkozó, azt a Polgármesteri Hivatal folytatja. A
nyilvánosság biztosítása szintén a Hivatal keretein belül zajlik, külön díjazás nélkül. A saját erő
kiváltására NFM Önerő alapra nyújtottunk be igényt.
4. 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, jelenleg az
eszközbeszerzési közbeszerzési eljárás zajlik, valamint a képzési programrész.
5.A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat kivitelezési
közbeszerzési eljárásának munkaterület átadása 2012. november 26-án megtörtént. A nyertes vállalkozás
a Wiener Center Kft (5630 Békés, Csabai út 81. sz.), a vállalkozói díj bruttó 160.375.600,-Ft. A
kivitelezés elkezdődött a Szegedi utcai átemelő nyomóvezetékének kiépítésével, jelenleg a Táncsics és
Báthori utcai zárt csapadékvíz-elvezetők és az átemelők építése folyik. A projektmenedzsment
feladatokat, a nyilvánosság biztosítását, a műszaki ellenőri feladatokat, a közbeszerzési szakértőt, a
könyvvizsgálatot települések konzorciuma választotta ki közbeszerzési eljárás keretén belül. A saját erő
kiváltására NFM Önerő alapra nyújtottunk be igényt.
6. 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 április
2-án alá lett írva, a munkaterület átadása 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. Jelenleg az engedélyezési munkák folynak. A saját erő
kiváltására NFM Önerő alapra nyújtottunk be igényt.

7. Nyert a a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Békés, Baky utca 4. sz. alatti Központi
Óvoda fűtéskorszerűsítésére, utólagos hőszigetelésére, nyílászárócseréjére és akadálymentesítésére
benyújtott pályázat. Az összköltség 27.861.250,-Ft, a megítélt támogatás 22.289.000,-Ft. A kivitelezést a
BAER-ÉPKER Kft (5600 Békéscsaba, Görbe u. 3. sz.) nyerte meg.
9. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben című a TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázatunk a Békési Kistérségre
vonatkozóan, bírálati szakaszban van.
10. 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.
Kivonat a feladatokból:
-A célcsoport bevonásának előkészítése és az egyéni fejlesztési
tervek elkésztése,
-A szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi programok
megvalósítása,
-Családkonzultáció, mediáció,
-Egyéni szociális munka, mentorálás
-Tiniklub (19-12 éves), Ifjúsági klub (13-17 éves)
-Játszóház
-Gyermekfelügyelet
-Édesanyák gyöngye-háziasszonyok csoportja
-Kirándulás
-Egymásért fesztivál
-Ki mint vet, úgy arat- gazdálkodási ismeretek
-Roma művészek karácsonyi koncertje
-Télapó ünnepség
-Karácsonyi ünnepség
-Családi és sportnap
-Közéleti klub- „ falbontás”
-Szépítsük környezetünket- az otthontól az iskoláig kampány
-Generációk fóruma
-Pályaorientációs foglalkozás
-Szeretem az iskolám iskolabarát program (Általános iskola- alsó tagozat)
-Helyünk a nagyvilágban- identitásfejlesztő program (középiskola)
-Játssz okosan- szabálykövetés, erkölcsi, szociális nevelés
-Óvd környezeted
-Tanoda- felzárkóztató program
-Jövőre én is iskolás leszek! – felkészülés az iskolára,
-Anyu mesélj! – mesét minden családban.
-Tudni illik, mi illik- illemtan, erkölcstan
-Akikre büszkék vagyunk! – kulturális est
-Filmklub
-Nyári Jutalomtábor, Doboz szanazug
-Nem félek az orvostól!” - egészség megőrzési program
-Tisztálkodj, minden nap!
-Egészségnap
-Támadás a bacik ellen!
-Életmódformáló programsorozat
-Képzéshez, foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása
-Képzési álláskeresési tanácsadás

-Képzésre felkészítő csoport
-Kompetenciamérés
-Munkapróbanap
-Workshopok szervezése:
-Munkaadók fóruma
-Az Együtt a diszkrimináció ellen!
-Szépítsük környezetünket- az otthontól az iskoláig kampány
-Csillagpont, Csillagház működése
-Csillag Szolgáltatópont Soványhát u. 11
-Csillagház- ( Békés, Verseny u. 7. sz.)
Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése folyik.
11. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés
város intézményeiben” című pályázatunk befogadásra került, bírálati szakaszban van.
12. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési Sportcsarnok komplex
energetikai fejlesztése” című pályázatunk befogadásra került, bírálati szakaszban van.
13. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási
hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk befogadásra került, bírálati szakaszban van.
14. 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.
15. “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/J-122012-0117 jelű projekt támogatási szerződése aláírásra került, a mélyépítési kivitelezési közbeszerzést az
Épcenter-Laurus Duó konzorcium nettó 142.564.814,-Ft összeggel, a magasépítést pedig a Vektor Kft
nyerte el nettó 43.400.000,-Ft összeggel. Június 14-én a munkaterület átadása megtörtént, és a KRESZ
park építése elkezdődött. A közbeszerzési tanácsadást a Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft
(5553 Kondoros, Csabai út 49.), projektmenedzsmentet az Eubility Group Kft (1138 Budapest, Úszódaru
u. 1 Ü-10), a műszaki ellenőrzést pedig Paluska Zoltán egyéni vállalkozó (5553 Kondoros, Zrínyi u. 23.)
végzi.
15. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtott TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú,
„Hajlék a Házban” című bentlakásos intézmények korszerűsítését megcélzó pályázata nyert és az
intézmény 151.543.520 Ft. támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése van folyamatban.
Kérem a T. Képviselő- testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az beadott pályázatok alakulásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: Értelem szerint
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. június 21.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

