Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2015. október 1-i ülésére
1. „A jövőt gyermekeinkkel építjük” – komplex területi társadalmi aktivitás program a
versenyképes Békés megyéért! elnevezésű projekt (TÁMOP 6.1.5.-14-2015-0007)
nyitórendezvényét tartották 2015.08.14-én Orosházán az Alföld Gyöngye Hotel és
Konferenciaközpontban. A projekt keretében komplex humán-erőforrásfejlesztési
programot valósít meg a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft.
konzorciumi partnereivel Békés Megyében. A nyitórendezvényen, Békés Város
Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester vett részt.
2. 2015.08.14-én a Facebook „Békés Nosztalgia” csoportja és a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ közös rendezésében nyílt kiállítás Török Árpád békési festő
magántulajdonban lévő képeiből a kulturális központ Kápolna termében. A kiállítást
Dr. Csiby Miklós főorvos, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület alelnöke nyitotta
meg. A megnyitóünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester és több
önkormányzati képviselő is.
3. 2015.08.17-én Izsó Gábor polgármester Raktár u. 17. sz. alatti otthonában
személyesen köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Apáti-Nagy Endréné szépkorút.
4. A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2015.08.17-21. között rendezte meg az I.
Megyei Ifjúsági Polgárőr Tábort 14-18 év közötti ifjú polgárőrök részére a Békés
Dánfoki Üdülőközpontban. A tábort 2015.08.17-én Izsó Gábor polgármester nyitotta
meg.
5. 2015.08.18-án Békéscsabán a Körösök Völgye Látogatóközpontban tartották a KözépBékési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Ügyvezető Testületi ülését. Az
ülésen beszámoló hangzott el az elmúlt időszak tevékenységéről, eseményeiről,
megbeszélték a Társulás jövőbeli feladatait, együttműködési lehetőségeit, valamint
értékelték az Élővíz-csatornához kapcsolódó ötletpályázatokat és szó esett személyi
kérdésekről is. Az ülésen a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
elnökeként részt vett Izsó Gábor polgármester.
6. 2015.08.19-én Bartók István szépkorút köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Kossuth utcai otthonában Izsó Gábor polgármester.
7. 2015.08.20-án Békésen az Erzsébet ligetben került sor a Szent István napi ünnepségre,
ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségen
ökumenikus szertartás szerint került sor az új kenyér megszentelésére, és megáldására.
Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester, Deákné Domonkos Julianna az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Balázs László a Pénzügyi Bizottság
elnöke.
8. 2015.08.25-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ kápolna termében tartott sajtótájékoztatót Izsó Gábor Békés Város
Polgármestere és Koszecz Sándor a Békési Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
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Turisztikai Központ igazgatója a 2015. szeptember 4-5. között megrendezésre kerülő
XVII. Madzagfalvi Napokkal kapcsolatban.
9. 2015.08.26-án Izsó Gábor polgármester Békéscsabán, a Munkácsy Hotelben az
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 határon átnyúló együttműködési
programmal kapcsolatos tájékoztató fórumon vett részt.
10. 2015.08.27-én tartotta ülését a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Békési Polgármesteri hivatal Kistermében. Az ülésen beszámoló
hangzott el a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint elfogadásra került a bölcsőde
szakmai programja. Az ülésen részt vett Izsó Gábor társulási elnök, delegáltként
Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke és Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.
11. 2015.08.29-én a békéserdei Libás tanyán került megrendezésre az Új kenyér ünnepi
rendezvény, ahol lehetőség volt megvásárolni a Testvérvárosok Kenyerét, melynek
bevételét a gyergyói Szent Anna Gyermekotthon lakóihoz fogják eljuttatni. A
rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
12. 2015.08.30-án tartotta tanévnyitó Istentiszteletét a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a békési Református Templomban.
A tanévnyitó ünnepségen ünnepi köszöntőt mondott Dr. Pálmai Tamás Békés Város
alpolgármestere.
13. 2015.08.30-án a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központban
rendezték meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája és Erdős
Kamill Szakiskolája 2015/2016. tanévének tanévnyitó ünnepségét. A tanévnyitó
ünnepségen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Mucsi András az
Ügyrendi, Lakásügyi Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, oktatási tanácsnok
vett részt.
14. 2015.08.31-én került sor a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartásba vételének ünnepi rendezvényére az
iskola Hőzső utcai épületében. Az intézmény 2015.szeptember 1-vel a Szeged-Csanádi
Egyházmegyéhez tartozó Gál Ferenc Főiskola fenntartásába került. Az ünnepi
rendezvényen részt vett Gajda Róbert kormánymegbízott, Dankó Béla országgyűlési
képviselő, több önkormányzati képviselő, és az egyház képviselői. Békés Város
Önkormányzatának képviseletében beszédet mondott Izsó Gábor polgármester és
Barkász Sándor önkormányzati képviselő.
15. 2015.09.01-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a Dr. Hepp. Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a Békés, József Attila utcai intézményében. A tanévnyitó
ünnepségen köszöntőt mondott Izsó Gábor Békés Város polgármestere és Deákné
Domonkos Julianna a az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, az iskola
igazgatója.
16. 2015.09.04-05-én került sor a XVII. Madzagfalvi Napok városi rendezvényre, mely
ebben az évben két napos volt. Idén is színes, változatos programok várták a helyi
lakosokat és a Békésre látogatókat. A rendezvény hivatalos megnyitójára a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ aulájában került
sor, mely megnyitó egyben a Békés kincsestára – helyi értékek tárháza rendezvény
megnyitója is volt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. A megnyitón
részt vettek Békés testvérvárosainak delegációi, a vendég Csehország delegációja,
Várfi András a Békés Megyei közgyűlés alelnöke, dr. Farkas László, a Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatalának vezető-helyettese, és több önkormányzati
képviselő.
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17. 2015.09.04-én a XVII. Madzagfalvi Napok keretén belül, Békés Város.
Önkormányzatának szervezésében valósult meg ismét a Békésről elszármazottak
találkozója, melynek idén a kulturális központ nagyterme adott helyet. A találkozó idei
programjának kiemelt témája Békés város testvértelepüléseinek bemutatkozása volt. A
rendezvényt megnyitotta és köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. A találkozón
részt vett Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke, Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke és Mucsi András az Ügyrendi,
Lakásügyi Egészségügyi Bizottság elnöke.
18. 2015.09.04-én Izsó Gábor polgármester meghívására városunkba érkeztek Békés
testvértelepüléseinek küldöttségei. Gyergyószentmiklós, a vajdasági Magyarittabé a
lengyelországi Myszkow, valamint a testvérkapcsolat felvételére kész csehországi
Koprivnice delegációit Izsó Gábor fogadta hivatalában.
19. 2015.09.07-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ színháztermében került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola fenntartásában
működő Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
ünnepélyes tanévnyitó ünnepség. A tanévnyitó ünnepségen részt vett és köszöntőt
mondott Izsó Gábor polgármester.
20. 2015.09.08-án Deák Ferenc utcai otthonában köszöntötte Izsó Gábor polgármester
Szerencsi Imre szépkorút 90. születésnapja alkalmából.
21. 2015.09.10-én tartották a „Remény-híd” Békésen élő hátrányos helyzetű csoportokfelzárkóztatása című projekt keretein belül megtartandó Programirányító Tanács ülését
a városháza kistermében. Az ülésen a Projektmenedzser beszámolója hangzott el a
2015.07.01.-2015.08.31. közötti időszakban elvégzett feladatairól, valamint a szakmai
vezetők számoltak be ugyanezen időszakban elvégzett feladataikról. Az ülésen részt
vett Izsó Gábor polgármester.
22. 2015.09.11-én Békés – Dánfokon tartották a KETOSZ soron következő kihelyezett
elnökségi ülését. Az ülésen Sztaniszlav Tamás főtitkáron kívül Békés, Komárom,
Mezőberény és Tata városok polgármesterei vettek részt, valamint meghatalmazott
útján Szarvas polgármestere képviseltette magát. Meghívott vendégként jelen volt még
Klimaj Attila, útügyi referens Szarvasról és Ladányi Zoltán rendőrkapitány Békésről.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a beadott pályázatokról és jelenlévő tagok egy
szakmai fórum kialakítását szorgalmazták, amelynek keretében tapasztalatcserére, a
kapott anyagok szakmai véleményezésére, a Szövetség felé kérések, javaslatok
adására kerülhet sor.
23. 2015.09.12-én nyolcadik alkalommal rendezte meg az Indiánkenu Túlélő versenyt a
Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület. A verseny fő célja, felhívni a
figyelmet a térség exkluzív szabadidősportjára, és a természetvédelem fontosságára. A
verseny Gyuláról indult, a cél Békés, Erzsébet liget volt. Békés város
Önkormányzatának képviseletében Balázs László, a Pénzügyi Bizottság elnöke volt
jelen a rendezvényen.
24. 2015.09.15-én a Városháza kistermében tartották a Békési Kistérségi Társulás soron
következő ülését. Az ülésen tájékoztató hangzott el a Társulás 2015.évi
költségvetésének módosításáról és a 2015. I. félévi teljesítéséről, valamint tájékoztató
hangzott el a HURO projekt zárásának aktuális állásáról és az „Energiahatékony
településfejlesztésről”. Az ülésen részt vett a társulás elnöke, Izsó Gábor polgármester.
25. 2015.09.16-án a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata a
Békési Civil Szervezetek Házában tartotta soron következő rendezvényét. A
rendezvényen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester, majd köszöntötték a
jubiláló tagokat.
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26. 2015.09.17-én a Békés Megyei Kormányhivatal szervezésében került megrendezésre
Békéscsabán a Szent István téren a Közfoglalkoztatási Kiállítás, ahol látványos
keretek között voltak megtekinthetőek a Békés megyei települések által megvalósított
közfoglalkoztatási programok eredményei. A rendezvényen Békés város is
képviseltette magát, bemutatva a startmunkaprogramban megvalósult eredményeit.
Izsó Gábor Békés város polgármestere személyesen vett részt az eseményen.
27. 2015.09.18-19-én rendezték meg az V. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivált. A
fesztivál keretein belül megrendezésre került az Értéktár-turizmus-telpülésfejlesztésgazdaságfejlesztés-marketing szakmai nap, melyhez kapcsolódóan a térség értéktárai
is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Békés város 2015.09.19-én mutatta be értéktárát
a mezőberényi Városi Ligetben. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor a Helyi Értéktár
Bizottság elnöke, Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke, Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke és Mucsi András az
Ügyrendi, Lakásügyi,Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.
28. 2015.09.19-én harmadik alkalommal rendezte meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola a Dr. Hepp Ferenc Gyermek Kosárlabda Kupát az
iskola József Attila utcai tornatermében. A kosárlabdakupát Izsó Gábor, Békés Város
polgármestere nyitotta meg.
29. A Békési Idősekért Alapítvány 2015.09.19-én az Eötvös József Általános Iskola
ebédlőjében tartotta jótékonysági ebédjét. A jótékonysági ebéden részt vett Izsó Gábor
polgármester.
30. 2015.09.21-én a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tantermében került sor
a közbiztonsági referensek, illetve helyetteseik részére, a jogszabályban meghatározott
feladatok eredményes végrehajtása érdekében tartott koordinációs értekezletre. Békés
Város Önkormányzatát Csarnai Mihály a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője,
közbiztonsági referens képviselte.
31. 2015.09.21-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében ünnepi
tisztelgést tartottak gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos bronzszobra előtt. Dr.
Csiby Miklós, a városvédők alelnöke emlékezett meg a két hazafiról, ezt követően
koszorút helyeztek el a mellszobroknál. Békés Város Önkormányzatának koszorúit
Izsó Gábor polgármester helyezte el.
32. 2015.09.22-én általános és középiskolás diákok részvételével tartotta meg az
önkormányzat a nemzetközi kezdeményezésű Autómentes Napot Dánfokon. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával megvalósuló rendezvény célja a
településeken, környezettudatos, helyes és biztonságos közlekedést népszerűsítő,
szemléletformáló programok megvalósítása. Az autómentes napot Izsó Gábor
polgármester nyitotta meg, majd a sikeresen zárult vetélkedők után díjakat adott át a
legjobban teljesítő csapatoknak.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a Közmunkaprogram keretében
elvégzett munkákról
Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, válogatunk a Szarvasi úti telephelyünkön, melyet
a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében végzünk. A program feladata a
zsákok legyártása is.
A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink,
szerszámaink karbantartását, javítását.
A városközpontban kiemelt figyelemmel végezzük a parkgondozást, a virágágyások ápolását,
öntözést, fűnyírást, a főtér tisztántartását. Folyamatos az elszáradt virágok leszedése.
Illegális startmunkaprogramunkban vállaltuk, hogy 15 fő a városban, illetve a
peremkerületekben szedi az illegális hulladékokat. Kerékpárral, műanyag zsákokba gyűjtenek
mintegy 15-20 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos.
A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a
főtéren, az Ady utcán, az Ady tömbbelsőket is levágva, a Karacs Teréz utcában, A Fáy
utcában, az Erzsébet ligetben, a Kossuth és Petőfi utcákban, Veres Péter téren, a városi
záportározók körül, a szivattyúházak körül, Táncsics utcában, a piac körül, az élővíz csatorna
mindkét partján, Cigányvízládánál, a Mázsaház,körül, Oncsa egész területén, a Fürdősétány
utcában, a Tűzkút, a Szántó Albert utcán, a Csallóközi utca mezőgazdasági területén, a Diós
tanyánál. Levágjuk a füvet a városi intézmények körül és a játszótereken is. A város nagyobb,
egybefüggő területein a kaszálást pronarral végeztük. A közútra belógó gallyakat levágtuk és
elszállítottuk.
Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása
kohósalakkal, hidegaszfalttal.
A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk és az aszfaltos útjaink szegélyeinek tisztántartására folyamatosan ügyelünk a
főtéren, a Kossuth, a Verseny, a Csallóközi, Csabai, Cseresznye utcákon, Petőfi utcán,
Honfoglalás téren, Ady u. és parkolói, Baky, Fáy, Szarvasi út utcákon, Fábián, Szántó A.,
Csíkos u., városi kerékpárutakon, Rákóczi, Kossuth utcákon, Táncsics utcán. A tisztítás során
a padkaföldet minden esetben elszállítottuk.
A város járdáit folyamatosan javítjuk, cseréljük, szélesítjük. Egész hónapban dolgoztunk a
Sebők kertben, a Babilon soron, a Bodoki utcán. A Széchenyi téri ártézi kútnál térburkolatot
bontottunk és cseréltük a csöveket. Dolgoztunk a Kecskeméti utcán, a Hársfa utcán,
Legelő, Darányi utcákon grédereztünk, elszállítottuk a törmeléket, előkészültünk a
kohósalakozásra.
Zárt csatornát készítettünk, árkot fenekeltünk, bejárót bontottunk. Nyereg utcán, Nyár utcán,
Lengyel Lajos utcán, a Szőlő utcán, a Kispince utcán, Bánát- Rózsa u. saroknál, a Bocskai
utcán, a Táncsics utcán. Átereszek, bejárók takarítását végeztük a Babilon soron, a Nyár,
Akác, Szőlő, Hőzső utcákon, a Fáy utcán. A Fáy utcán, a Cseresznye utcán a
csapadékvízrendszer feltárását is elvégeztük.
Esős napokon megoldottuk a vízleengedést a városban: Rákóczi, Ótemető, Katona, Kikötő,
Keserű sor, Síp u., Bánvég, Kecskeméti u., Táncsics, Lengyel L., Móricz Zs. utcákon. A
belvízszivattyúkat folyamatosan ellenőrizzük a gerebrácsok takarítását elvégezzük.
Katolikus temetőben a temetői hulladékot kihordtuk, konténerbe pakoltuk, elszállítottuk.
A református temetőben, illetve a város területén összeszedtük a szilvát.
A városban az út menti belógó, túlnövő ágakat levágtuk, a kiszáradt fákat kivágtuk.
Cseresznye, Petőfi, Fáy utcákon.
A nyári időszakban különböző rendezvényeken végeztünk sátorállítást, dobogóállítást.
’Párizsban’, Madzagfalvi napokon. Utóbbira több napig tartottak az előkészületek, majd a
rendezvény elmúltával az utómunkálatok szintén.
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Tájékoztató a beadott, folyamatban lévő pályázatok alakulásáról
1. 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
pályázat végrehajtása folyamatban van, november 30. a zárás időpontja.
2. A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázati felhívásra nyújtott be projektelképzelést az önkormányzat. A pályázat 100 %-os
támogatási intenzitású. Jelen projekt részeként a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Békés, József Attila u. 12. számú épületén kerül
elhelyezésre maximum 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer. A megpályázott összeg
bruttó 47 730 609 forint. A támogatói döntést 2015. január 21-én megkaptuk, viszont a
támogatási összeg 34.495.579,-Ft. Az 500.000,-Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részt
az önkormányzat vállalta, a támogatói okiratot 2015. május 12-én megkaptuk. A
beruházás befejezése 2015. október végéig várható.

3. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Városi épített örökség megőrzése
Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra (Norvég Alap) a Békés, Jantyik Mátyás utca 5.
sz. ingatlan felújításával nyújtottunk be pályázatot. A felújítási költség összesen bruttó
230.000.000,- Ft, a 95%-os mértékű igényelt támogatás bruttó 218.500.000,- Ft, az 5%
saját erő mértéke bruttó 11.500.000,- Ft. Magyarország és Izland, a Liechtensteini
Hercegség, illetve a Norvég Királyság közötti tárgyalások kedvező fejleményeként az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok folytatása mellett döntöttek a tárgyaló
felek. A folytatás minél gördülékenyebb előkészítése érdekében a Végrehajtó Ügynökség
bevonásával egy felmérés készült, amely eredményeként a felek döntést hoznak a
Finanszírozási Mechanizmusok egyes fejlesztési programjainak folytatásáról, esetleges
módosításáról, adott esetben végleges megszüntetéséről. A felmérés a Finanszírozási
Mechanizmusok pályázati kiírásain részt vevő pályázók bevonásával történt meg és célja
annak meghatározása, hogy a benyújtott, de el nem bírált pályázatok közül melyek azok,
amelyek változatlanul megvalósíthatóak az eredeti pályázati anyagban foglaltak szerint. A
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. felé nyilatkoztunk a
pályázat fenntartásáról.
4. A Belügyminisztérium második körben támogatta a közbiztonság növelését célzó
önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat. 8 db kamera
telepítésére fog sor kerülni ez év végéig. Az összköltség 4.671.319,-Ft, a támogatás
3.644.969,-Ft, a saját erő mértéke 1.026.350,-Ft. A kamerahelyek: Széchenyi tér-Múzeum
köz 2 db, Dübögőnél 1 db, Turul patikánál 3 db, Malom-Petőfi u. sarkán 1 db, Királyok
kapujánál lévő gyalogátkelőhelynél 1 db. A támogatási szerződést megkötöttük, a
támogatási részt átutalták, a projekt 2015. augusztusában befejeződött, december 31-ig
kell elszámolni.
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5. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
pályázatot nyújtottunk be a Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati tulajdonú és
üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, napkollektoros HMV rendszer
kiépítésére, eszközök beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 24.226.776,Ft, a megpályázott támogatás bruttó 23.015.437,-Ft, mely az összes költség 95 %-a. Békés
Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 1.211.339,-Ft önerőt (5 %) a
fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázatot elbírálták, tartaléklistára került.

6. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra pályázatot nyújtottunk be és a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli meg. A beruházás bekerülési
költsége bruttó 20.425.355,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 15.000.000,-Ft, mely az
összes költség 73,44%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó
5.425.355,-Ft önerőt (26,56 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások
keretéből biztosítja. A pályázat elbírálás alatt van.
7. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtottunk be Óvodai, iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
(továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti
sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A beruházás bekerülési
költsége bruttó 17.441.052,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 14.824.894,-Ft, mely az
összes költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó
2.616.158,-Ft önerőt (15%) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázat
elbírálás alatt van.
8. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-4.10.0/U kódszámmal „Helyi
költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia
igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című pályázati felhívást
jelentetett meg, melyre a békési uszoda energetikai korszerűsítésével pályázatot
nyújtottunk be. („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hőés villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával”
című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő
előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez
történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013.
évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 1. mellékletében Békés Város
Önkormányzata nevesítésre került kiemelt projektként.
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9. 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 biztosította. Az elbírálás még nem történt
meg.

Békés, 2015.szeptember 23.

Izsó Gábor
polgármester
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