Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2016. március 31-i ülésére
1. 2016.02.13-án került megrendezésre a VII. Sportbál. A bál fővédnöke Izsó Gábor,
Békés város polgármestere volt. A rendezvényen Strocz Botond háromszoros olimpiai
bajnok, Klampár Tibor és Jónyer István asztalitenisz világbajnokok vették részt.
2. 2016.02.15-én a Békés Megyei Kormányhivatalban megrendezésre került az ipari
kender termesztéséről és feldolgozásáról szóló konferencia. Békés Város
Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester és Takács Tímea
programfelelős voltak jelen.
3. 2016.02.16-án a Békési Rendőrkapitányság 2015. évet értékelő éves
munkaértekezletet tartott, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
4. 2016.02.19-én konferenciát tartott a Kerékpáros Magyarország Szövetség
Tiszakécskén, melyen egyeztető megbeszélésre került sor az EuroVelo Nemzetközi
Kerékpárutak nyomvonalának kialakítása kapcsán. A rendezvényen Izsó Gábor
polgármester és Földesi Boglárka pályázati referens vettek részt.
5. 2016.02.24-én tartották meg a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnökségének soron következő ülését, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.
6. 2016.02.24-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület által megrendezésre került az
Irányi Dániel megemlékezés a Városháza udvarán, és a koszorúzás. Az ünnepségen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Izsó Gábor polgármester vettek részt.
7. 2016.02.24-én Békés Város Szociális Szolgáltató Központ által szervezett
Gyermekvédelmi Tanácskozáson Békés Város Önkormányzata képviseletében Tárnok
Lászlóné jegyző asszony vett részt. A 2016. évi Gyermekvédelmi Konferencia aktuális
témája között szerepelt a 2016. január 1-én hatályba lépett új gyermekvédelmi
rendszer ismertetése, melynek keretében Békés városában járási hatáskörrel létrejött a
Család- és Gyermekvédelmi Központ.
8. 2016.02.25-én a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett
megemlékezésen Békés Város Önkormányzata képviseletében Tárnok Lászlóné
jegyző asszony és Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke koszorúztak.
9. 2016.02.26-án a Békési Pálinka Centrumban rendezett Békés „kas” Kft. 25 éves
ünnepi rendezvényére Izsó Gábor polgármester is ellátogatott.
10. 2016.02.27-én rendezték meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központban a „Ki Mit Tud” versenyt, melyre elsősorban a Békési Járás
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településeiről érkeztek nevezések. A rendezvényt Mucsi András képviselő nyitotta
meg, majd záróbeszédet Izsó Gábor polgármester mondott.
11. 2016.02.29-én a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás ülést tartott, melyen
elfogadták a 2016. évi költségvetést.
12. 2016.03.01-én a békéscsabai és gyulai összevont kórház új főigazgatója, Dr. Becsey
László tájékoztatót tartott a helyi orvosok részére. A megbeszélésen részt vett Erdélyi
Imola, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója és Izsó Gábor
polgármester.
13. 2016.03.02-án a Bejárható Magyarország Keretprogram által iskolai vízitúra
programmal kapcsolatosan egyeztető megbeszélést tartottak Békés, Gyula, Doboz és
Köröstarcsa településvezetői és iskolavezetők. A Bejárható Magyarország
Keretprogram (BMP) a testmozgást, természetjárást és hazánk megismerését kívánja
népszerűsíteni a belföldi turizmus fejlesztése és fellendítése által. A bejárható
magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai szemléletű, sajátos
nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. A megbeszélésen
Békés Város Önkormányzat képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.
14. 2016.03.03-án a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület közgyűlést tartott
Békéscsabán, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.
15. 2016.03.04-én megrendezésre került a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
szervezésében a Határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítése, fejlesztése című
konferencia, melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kiss Gábor, a
Békési Kistérségi Iroda munkatársa vett részt.
16. 2016.03.04-én a megyei közmunkaprogramba vállalt kendermagtermesztéssel
kapcsolatban tartottak technológiai és szerződéskötési részletekről tájékoztatást
Békéscsabán. A tájékoztatón Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán
Tibor alpolgármester és Takács Tímea programfelelős vettek részt.
17. 2016.03.04.-én a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Aktualitások a
tűzvédelemben” című szakmai konferenciát tartott, melyen Zahorán Gyula a Békési
Önkormányzat Tűzoltóság parancsnoka vett részt.
18. 2016.03.08-án nőnap alkalmából Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor
polgármester a Tisza Kálmán Szakképző Iskola, a Fürkész-Központi Óvoda és a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ IV. sz. Idősek Klubja női dolgozóit
köszöntötték.
19. 2016.03.09-én a Népújság Kft. sajtóreggelit tartott az együttműködő partnereknek.
Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester és Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester vettek részt a tájékoztatón.
20. 2016.03.10-én a Miniszterelnökség főosztályvezető helyettese, Tatai Laura és a KBC
Nonprofit Kft. önkormányzatokat érintő tájékoztatót tartott. Békés Város
Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné
jegyző vettek részt.
21. 2016.03.10-én a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság „Biztonságos Közlekedés
Gyermekszemmel”
című
gyermekrajz
kiállítást
rendezett
a
Békési
Gyermekkönyvtárban. A kiállítás megnyitóján a helyezést elért gyermekeknek Deákné
Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke adta át a díjakat.
2

22. 2016.03.10-én a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlés tartott. Az ülésen
Ilyés Péter, a BKSZ Kft. ügyvezetője vett részt.
23. 2016.03.11-én a települések közötti jó kapcsolat és a környezetszépítés jegyében több
száz facsemetét adott át Izsó Gábor, Békés polgármestere a szomszédos városok és
községek vezetőinek.
24. 2016.03.11-én a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
tartott 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc megemlékezés után adta át a
Pedagógus Szakszervezet alelnöke Szabó Zsuzsa az Eötvös József-emlékérmet a
békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolán belül működő
alapszervezet képviselőinek, Vidáné Endrődy Ildikónak és Budainé Baji Ibolyának.
Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző vettek részt.
25. 2016.03.11-én tartotta meg a Hétkrajcár Egyesület a soron következő közgyűlését.
26. 2016.03.11-én a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum „Békési Szűcshímzés” címmel
kiállítást rendezett a Békési Galériában. A kiállításon köszöntőt mondott Izsó Gábor
polgármester.
27. 2016.03.11-én rendezte meg a Bóbita Óvoda a jótékonysági bálját, melyen Izsó Gábor
polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester vettek részt.
28. 2016.03.12-én a Palmetta zenekar IV. Tavaszköszöntő nagykoncertet tartott a Békési
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A koncerten Izsó Gábor polgármester is
részt vett.
29. 2016.03.15-én Békés város delegációja, Kálmán Tibor alpolgármester, Pocsaji Ildikó
oktatási bizottsági tag, Szegfű Katalin főszerkesztő (Békési Újság), Serfecz Dávid
titkár (Békési Városvédő és Szépítő Egyesület) utaztak Magyarittabé
testvértelepülésünkre a március 15-ei ünnepség keretén belül, a Kossuth-szobor
avatására.
30. 2016.03.15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc városi ünnepségén
Dr. Rétvári Bence államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Izsó Gábor
polgármester, Békés város képviselői és a civil szervezetek vezetői koszorúztak.
31. 2016.03.17-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. negyedéves
koordinációs értekezletet tartott, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében
Csarnai Mihály a műszaki osztály munkatársa vett részt.
32. 2016.03.18-án a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont megnyitóján Izsó Gábor
polgármester vett részt.
33. 2016.03.19-én a Keresztény Hip-Hop Napot Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
34. 2016.03.19-én a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédet rendezett, melyen
Izsó Gábor polgármester is részt vett.
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35.) A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság az „Energiatakarékos átalakítás Békés város intézményeiben” című, KEOP5.5.0/A/12-2013-0024 kódszámú pályázatunk 8. sz. változás bejelentése után az alábbiakban
szabálytalansági eljárást indított:
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Az eljárással kapcsolatosan az alábbi észrevételt tettük:
Békés Város Önkormányzata
Békés Petőfi Sándor utca 2.
5630
Tárgy: Szabálytalansági eljárással
kapcsolatos észrevételek
„Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328.
Tisztelt Címzett!
Az „Energiatakarékos átalakítás Békés város intézményeiben” KEOP5.5.0/A/12-2013-0024
azonosítószámú
pályázatunkkal
kapcsolatos
SZPF/6495/2/2016-NFM. ikt. számú szabálytalansági eljárás indításáról szóló
levelükkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:
A beruházás az eredeti elképzelések és műszaki tartalom alapján, 1.
osztályú minőségben elkészült (1. és 2. sz. melléklet). A beruházással a projekt
célkitűzései nem sérültek, többlet pénzügyi forrás bevonására nem került sor,
Magyarország pénzügyi érdekei nem sérültek.
A 2015. október 7-i záró helyszíni ellenőrzésen „derült ki”, hogy a
pályázati dokumentációhoz képest néhány gépészeti elem gyártmánya, illetve
típusa változott. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben intézkedési tervként
szerepelt a változás bejelentés megtétele. Ugyanakkor felhívták a figyelmet,
hogy a fenntartási időszakban bármikor ellenőrizhető a projekt megvalósult
műszaki tartalma (EUTAF), tehát a pályázati dokumentációt és a megvalósult
műszaki tartalmat célszerű összhangba hozni. Ekkor készítettük el a 303 sorból
álló változás bejelentést, melyből 278 sorban csak mennyiségi eltérések, illetve
az eredeti elképzelések szerinti műszaki tartalom megvalósításához szükséges
berendezések kerültek feltüntetésre. Ez a lista olyan mélyégben elkészült, hogy
pl. a „fekete acélcsőből készült fűtési vezeték 6/4", az épületgépészeti és ipari
csővezeték szigetelése szintetikus gumi, 28 mm” hosszait, a golyóscsapok, stb.
számát is korrigáltuk. A projekttel érintett 9 db helyszínen 11 db kazánházi
rekonstrukcióra került sor. Sajnálatos módon a nem kiviteli terv alapján készült
költségvetésben több pontatlanság is előfordult, a változások jórészt ennek
köszönhetőek. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása elfogadásra
került.
A
Pályázatos
Energetikai
Projektek
Végrehajtási
Főosztálya,
Energiahatékonysági Végrehajtási Osztály a változás bejelentés hiánypótlási
felhívására indokoltuk a változások szükségességét (3. sz. melléklet), valamint a
beépítésre került berendezések műszaki egyenértékűségét (4. sz. melléklet),
továbbá csatoltuk a végleges műszaki tartalomra vonatkozó komplett
költségvetést.
Változások közbeszerzési kötelezettsége:
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Mindaddig, amíg a teljesítési feladatok, létrehozandó eredmények
megmaradnak az ajánlati felhívásban, dokumentációban, eljárást lezáró
szerződésben meghatározott megvalósítandó feladatok körében, új beszerzési
szükséglet, új megvalósítandó feladat, elérendő eredmény hiányában nem
terheli közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség az ajánlatkérői
szervezetet, különösen vonatkozik ez a vállalkozási típusú szerződésekre.
Új teljesítési feladat nem keletkezett, csak az eredetileg kiírt tételeket
kellett megváltoztatni a vonatkozó jogi rendelkezések tükrében. Az „új tételek”
felmerültével az „elmaradó tételek” nem kerültek teljesítésre. Ennek a két
tételnek összege vállalkozó szempontjából deficites, de nem kérte megtéríteni,
így árváltozást sem eredményezett a módosulásuk a nettó ajánlati ár
tekintetében. Ebből következően ezeket a munkákat nem tekintjük kiegészítő
építési beruházásnak, vagy pótmunkának, tekintettel arra is, hogy az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f)
pontja szerint a pótmunka „a szerződés alapját képező dokumentációban nem
szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet)”, mivel az „új tételek” az
„elmaradó tételek” helyébe léptek és így ez munkatöbbletet nem eredményezett.
Az a körülmény, hogy egy építési beruházáshoz a vonatkozó szakmai
jogszabályok alapján szervesen hozzátartozik a tételes költségvetés, még nem
jelenti azt, hogy az egyes költségvetési tételek, illetve azok mennyiségének, az
ellenszolgáltatás összegének változása egyből közbeszerzési eljárás lefolytatási
kötelezettséget keletkeztet. Amennyiben a beszerzés tárgyát érintő tételek
tekintetében a tényleges kivitelezés során az állapítható meg, hogy az adott
tételt, munkafolyamatot az eredmény eléréséhez eltérő mennyiségben, műszaki
tulajdonsággal kell megvalósítani, abban az esetben nem állapítható meg új
beszerzési igény, az ajánlattevői kötelezettségek tekintetében új elem
keletkezése.
Változások szerződés módosítási kötelezettsége:
A vállalkozási szerződések IV. 9. pontja alapján a Vállalkozó jogosult a
tervben meghatározott anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni. A
szerződés VIII. 34. pontja: a teljesítés fogalmaként a természetbeli eredmény
olyan műszaki egység, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű
használat feltételeit.
Hangsúlyozandó, hogy a változások költség növekménnyel nem jártak, és
pályázati indikátort, környezeti fenntarthatósági, esélyegyenlőségi vállalásokat
nem érintettek, új beszerzési igénynek nem minősíthetőek. Az elkészült munkák
a rendeltetésszerű működést és használatot biztosítják. A vállalkozási szerződés
eredmény kötelemmel jár, annak végrehajtása valósult meg, sem időbeni, sem
szerződés tárgyában, mennyiségében, helyszínében, költségében változás nem
következett be. Szerződés módosítására tehát nem volt szükség.
Kérjük a szabálytalansági eljárással kapcsolatos észrevételeinket elfogadni
és az eljárást szankció megfogalmazása nélkül megszüntetni szíveskedjenek.
Békés, 2016. március 16.
Tisztelettel:
…Izsó Gábor
Kedvezményezett”
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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.
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 kerékpárutak mentén, Kisvasút
sor, Vásárszél u., Szarvasi u., Táncsics Mihály u., Kossuth u., Rákóczi u., Hunyadi u.,
Kispince u., Petőfi u., Veres Péter tér, Hőzső u., Irányi u., Csallóközi u., Május 1 park, élővíz
csatorna partjánál, Malomasszonykert, Csabai u., Cseresznye u., Hunyadi u., buszmegállók,
József Attila u., Ady Endre u., Ibrány, Hatház, Dánfok.
A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a
főtéren, Az Ady utcán, Ady tömbbelsőket is levágva, Hunyadi körgát, Kisvasútsori körgát,
Csabai utcai körgáton, a városi záportározók körül, a szivattyúházak körül, a piac körül, Szent
Pál sor felőli körgát, Kisvasúti körgát az élővíz csatorna mindkét partján, Cigányvízládánál, a
Mázsaház. A város nagyobb, egybefüggő területein a kaszálást pronarral végeztük. A közútra
belógó gallyakat levágtuk és elszállítottuk. Fák nyakazása: Kőrösi Csoma Sándor u., Csabai
u., Hunyadi u., Petőfi u., Jégvermi kert
Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása
kohósalakkal, hidegaszfalttal.
A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: főtér, Csíkos u., Fábián u., Szánthó Albert u., Karacs Teréz u., Fáy u., Ady Endre
u., Petőfi u., Rákóczi u., Kossuth u., Szarvasi u., Csabai u., kerékpárutak mentén, Farkas
Gyula, Veres Péter tér, Szőlő u., Kőrösi Csoma Sándor u., Jantyik u., Fábián u., Cseresznye u.
területén. Brassói u. kétsoros járda felszedése, szintre rakás, járdalap pótlás. Kölcsey u. útalap
javítása.
Kátyúztunk: Csabai u., Névtelen u., Gagarin u., Szigetvári u., Hajnal u., Arany János u., Jókai
u.
Polgármesteri Hivatalnál szennyvízakna mosatása, belvízszivattyúk ellenőrzése. Deák Ferenc
u., Attila u. áteresz takarítása. Gorkij u., Kossuth u., mázsaháznál csatorna tisztítás. Kölcsey u.
csövek szintre rakása. A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a
vízleengedés a városban, vápák kialakítása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
1. 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
kivitelezés a Polgármesteri Hivatal főépületének kivételével befejeződtek. A záró
helyszíni ellenőrzés október 7-én megtörtént, a pályázat lezárásáról még nem érkezett
értesítés.
2. 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, a hiánypótlási felhívásra a kért dokumentumokat elektronikus
felületen határidőben benyújtottuk. A hiánypótlási dokumentum papír alapon egy nappal
később lett beadva, erre való hivatkozással a pályázatot elutasították. A Jantyik ház
felújítását a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívásra fogjuk benyújtani
100 %-os támogatásra.
3. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által meghirdetett „ A nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívás II.számú
célterületre 2638-as azonosítószámmal.
Támogatás mértéke: 100%-os
Igényelt támogatás: 1.999.600.Finanszírozás módja: Egyösszegű előleg-finanszírozás
Megvalósítás tervezett időszaka: 2015.01.06-2015.07.31.
A II. számú támogatási cél: A meglévő helyi (települési, fővárosi kerületi, tájegységi)
értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével
és/vagy az említett értékek megismerését célzó bemutatóterek kialakításával.
A pályázat célja: A Békés-tarhosi Zenei Napok népszerűsítése. Ennek érdekében a
pályázat keretein belül készülnek kiadványok, plakátok, cikkek. Gyermekek és diákok
részére táborok, kurzusok és egyéb interaktív foglalkozások. A fesztivál ideje alatt
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megrendezésre kerül az értéktárban lévő nemzeti értékekre épülő kiállítás, melynek fő
célja a helyi hagyományok ápolása, bemutatása.
2015. április 30-i keltezéssel kaptuk meg a támogatási döntésről szóló értesítést. A
pályázott teljes összeget jóváhagyták, azaz 1.999.600 Ft-ot.
A beszámoló beküldése megtörtént.
4. 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. A pályázat támogatásban részesült,
a támogatási szerződést 2015. november 12-én aláírtuk. A záró elszámolási csomag
benyújtásra került.
5. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületére benyújtott (zártkerti fekvésű
földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során
közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy
telepítésre) egyedi támogatási kérelmünk a földművelésügyi miniszter döntése alapján
bruttó 6.000.000,-Ft támogatásban részesült. Megvalósítása folyamatban van.

Békés, 2016. március 22.

Izsó Gábor
polgármester
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