
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat által 

beadott pályázatok megvalósításáról 

Sorszám: III/1. 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 382/2011. (XII.1.) határozatával 

jóváhagyta a 2012. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Békés Város Képviselő – 

testülete a 2012. júniusi ülésén tárgyalja meg az Önkormányzat által beadott pályázatok 

megvalósításáról szóló tájékoztatót. 

a.) Az önkormányzat által beadott beruházási pályázatok közül az elmúlt beszámoló óta a 

„Szennyvíztisztító telep fejlesztése” megnevezésű pályázatunk támogatási szerződése megkötésre 

került, jelenleg a kivitelezés közbeszerzési eljárása van minőségellenőrzésen. Sikeresen pályáztunk 

az EU Önerő Alapra, melytől 41.758.860,- Ft támogatást kapunk. A beruházás befejezése 2013 

végére várható. 

b.) A Járóbeteg-ellátó Központ építése 2011 júniusában fizikailag befejeződött, a szükséges 

engedélyek rendelkezésre állnak, a pályázat lezárása 2012. május 9-én megtörtént. A fenntartási 

időszak 5 év. 

c.) Komposztálást népszerűsítő projekt Békés Város Önkormányzata szervezésében KEOP-

6.2.0/A/09-2010-0158 pályázat fizikailag befejeződött, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. 

d.) 2011 szeptemberében pályázatot nyújtottunk be a DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú pályázati 

felhívásra „önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyában a Rákóczi út 61. számtól 

a Hőzső utcának a Szőlő utcai csomópontjáig terjedő útszakasz felújításával. A beruházás 

bekerülési költsége bruttó 79.540.000,- Ft, a megpályázott támogatás bruttó 71.586.000,- Ft, az 

összes költség 90 % -a, az önerő mértéke bruttó 7.754.000,- Ft, az összes költség 10 %-a. A 

pályázat elbírálása még nem történt meg. 

e.) A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ pályázatot 

nyújtott be 2012 januárjában a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013. HURO/1101. felhívásra Zerind község partnerségével. A pályázat tartalma az 

alábbi: 

 A Dánfoki Üdülőközpont Szállodájának átépítése interaktív kiállító központtá; 

 Kerítés építése; 

 Természetismereti erdei élménypark, vízi tanösvény létesítése Dánfok területén; 

 A szabadstrand fejlesztése, szolgáltatásbővítése (homok-feltöltés, további élményelemek 

biztosítása, sporteszközök, kerékpárok beszerzése, tárolók építése); 

 Szabadtéri foglalkoztató építése, fedett kiülők beszerzése; 

 Gasztro komplexum, vizesblokk; 

 Lakóautós rész infrastruktúrájának kiépítése; 

 Közvilágítás felújítása; 

 EU-konform fajátszótér kialakítása (esetleg kreatív játékokkal is); 

 A Dánfoki csatorna mederrendezése; 

 Internetcsatlakozás WIFI-vel való biztosítása; 
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 Békés-Dánfok és a műemlék-épületek kitáblázása a városban 

 Turisztikai csomagok kialakítása (műemlék-túra, templom-túra, Körösvölgyi ökotúra, stb.) 

és azok két- vagy háromnyelvű kiadványban történő megjelentetése. 

 15.000 db kiadvány megjelentetése a két helyszín fejlesztéseiről, új szolgáltatásairól 

magyar, román és angol nyelven 

Az összköltség nettó 1.199.240 EUR, a 95 %-os igényelt támogatás nettó 1.139.278 EUR, 5% 

saját erő, nettó 59.962 EUR. A pályázat elbírálása még nem történt meg. 

f.) 2012 áprilisában pályázatot nyújtottunk be a Dél-alföldi Operatív Program „Nevelési 

intézmények fejlesztése” DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírásra „Békés, Bóbita óvoda 

fejlesztése” beruházással. A beruházás után 6 csoportszobás, a kor követelményeinek megfelelő 

épület fog megvalósulni. A beruházás bruttó bekerülési költsége 210.480.000,- Ft, a megpályázott 

támogatás 199.956.000,- Ft, az összköltség 95 %-a, a pályázathoz szükséges 5 % saját erő 

10.524.000,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által beadott 

pályázatok megvalósításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. június 18. 

Izsó Gábor 

polgármester 
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Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


