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I.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” kiírásra a Békés-Tarhosi kerékpárút építése
címmel határidőben benyújtottuk pályázatunkat, melynek hiánypótlási felhívását is
megkaptuk. Az egyik pont ezek közül, hogy a határozatban tévesen 4738 számú útként került
feltüntetésre a 4238 számú út. Ennek javítása szerepel az I. határozati javaslatban.
__________________________________________________________________
II.
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
TOP-5.2.1-15 felhívásra szintén már született Képviselő-testületi határozat. A beadási
határidőt módosították 2016. április 29-re, illetve a pályázati felhívásban is olyan
változtatások lettek, ami miatt az egész projektet újra kellett tervezni. Többek között az
alábbiak miatt:
-pontosításra került, hogy a 2011-es KSH népszámlálási adatok alapján kerül az
akcióterületi jogosultság megállapításra;
-a Projekt-előkészítő Tanulmánnyal összhangban kiegészítésre került az alábbi
mondattal: „(Az akcióterület jogosultságát a Projekt-előkészítő Tanulmány
mellékleteként benyújtandó KSH által kiadott 2011-es népszámlálási adatokon alapuló
szegregációs térképpel és adatsorral szükséges igazolni.)”.
-az 1000 fő feletti szegregátumok esetében nem az adott korosztály lakónépesség
25%-ra szükséges egyéni fejlesztési tervet készíteni, hanem legalább 240 főre.
Emellett az egyéni fejlesztési tervkészítéssel és felülvizsgálattal kapcsolatos elvárás
kiterjesztésre került minden mobilizációba bevont személyre vonatkozóan,
-a Programok lebonyolítása mérföldkő estében a százalékos előrehaladási korlátok
törlésre kerültek. Elvárás, hogy min. 6 havonta kerüljön mérföldkő benyújtásra,
-a Felhívás 5.5 pontjában a „VI. Célcsoport támogatásának költségei”
költségkategórián belül a „célcsoport személyi jellegű ráfordításai” költségelem
elszámolhatósága törlésre került, tekintettel, hogy a felhívás 3.1. fejezete alapján a
célcsoportnak bértámogatás nem nyújtható,
-közzétételre került a Felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható
költségek felső korlátai” c. melléklet.
A pályázat a fentiek figyelembe vételével átdolgozásra került, és így emelkedett a
megpályázandó összeg.
Az összes költség bruttó 172.510.930,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra
nyújtjuk be, saját erőt nem igényel.
__________________________________________________________________
III.
A TOP 1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat beadási határideje 2016. április 25.
A támogatható tevékenységek:
A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
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A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői
piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra
kiépítése.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői
piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása.
B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola,
önkormányzati intézmények konyhája)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása,
bővítése.
C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont
(hub) jelleggel
A főtevékenységen belül támogatható:
a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás),
kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása),
szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).
Javasoljuk pályázati célként a piaci infrastruktúra bővítését és korszerűsítését,
valamint hűtőház kialakítását. Az étkeztetést szolgáló célra a TOP-4.2.1 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése kiírásra fogunk pályázatot benyújtani.
A helyi piac fejlesztése esetén a piac déli részén fedett elárusító helyek kerülnek
kialakításra, a csarnok tetőfedésének építészeti szempontok miatt kimaradt része kiegészítésre
kerül, tej- és húsárusító fedett épületrészek épülnek, csapadékvíz elvezetés, burkolatépítések
valósulnak meg, illetve elektromos áramvételezési helyek, kerítés, hulladékgyűjtő edények.
A hűtőházi fejlesztés a Csabai 81. sz. ingatlanon valósul meg, eredményeképpen az
önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja helyi termelők, vállalkozások számára
(kizárólag post-harvest manipuláció jellegű tevékenységek esetén):
a. raktározás
b. hűtve tárolás
c. hűtött áru raktározása
d. komissiózás
e. terület bérbeadása (raktározás, hűtőház esetén is)
A szabadon pályázható keretösszeg a megyében 1.300 millió forint, a vissza nem
térítendő támogatás összege 50-500 millió forint, a támogatás mértéke maximum 100 %.
Pályázatot úgy kívánunk benyújtani, hogy az ne minősüljön állami támogatásnak,
vagyis
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági (pl. hatósági) tevékenységnek minősül,
vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós
joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez
hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más
liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet.
Az összes költség bruttó 249.999.500,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra
nyújtjuk be, saját erőt nem igényel.
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__________________________________________________________________
IV.
A TOP-1-2-1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés pályázati kiírás beadási határideje 2016. április 27.
A támogatható tevékenységek:
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható
turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni.
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez
kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós
helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása,
látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz
szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások
létrehozása.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák
kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek
létrehozása, fejlesztése.
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A
rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében
támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz
kapcsolódóan.
- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló
helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz)
kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai
fejlesztések, közbiztonsági elemek).
- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő
infrastrukturális fejlesztések.
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása,
meglévők fejlesztése
Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai
élményutak kialakítása és fejlesztése.
- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés,
felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek
kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát
funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér
kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák
kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek
létrehozása, fejlesztése.
B) Ökoturisztikai fejlesztések
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A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire
alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és
bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.
a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek,
natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb
természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései
- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és
fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése,
kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások.
- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák
kialakítása.
- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.
- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális
feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés,
főzőhelyek kialakítása, stb.
b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai
infrastruktúrájának fejlesztése
- Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;
o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;
o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások
bővítése.
- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése,
fejlesztése;
- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;
- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben
ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;
- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;
- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások
kialakítása, fejlesztése;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák
kialakítása.
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelohoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai
vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és
fejlesztése.
b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési
célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai
infrastruktúrájának fejlesztése
- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak,
strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:
o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti
állapotának, vízminőségének javítása;
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o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek
kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi szemétzugok megszüntetése,
partvédő művek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos
vízjogi engedély alapján;
o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése.
c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai
kínálatának bővítése érdekében
- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése.
- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való
bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a
megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, stb.
- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.
- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló,
pihenőhely, főzőhely, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szemetesek, stb.
- Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.:
kitáblázás
(folyamkilométer
tábla,
sajátos
élővilágra
vonatkozó
ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó
tájékoztatás, stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása.
- Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.
- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.
- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.
d) Horgászturizmus fejlesztése
- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő
horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi
terek kialakítása, fejlesztése).
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok
létrehozása
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések
létrehozása, amelyek biztosítják:
- TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források
elaprózódásának kockázatát);
- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
- turisztikai vonzerők hálózatosodását;
- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes
tematika alá rendezve egymást erősítsék;
- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló
turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei szinten.
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és
szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek
elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek
hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához,
jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatási hatást:
- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.
- Parkolók építése.
- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.
- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek
fejlesztése, interpretációja).
- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb
megismertetése érdekében.
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- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti
helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.
- Pihenőhelyek létesítése.
- Ivókutak elhelyezése.
- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.
- Internet hozzáférési pontok biztosítása.
- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.
A felhívás keretében önállóan nem, csak az előbb felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés.
b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai
tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése.
c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark,
szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció
kiegészítő elemeként.
d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák,
pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és
támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében
szükséges
közlekedési
kapcsolatok
átszervezéséhez,
közlekedésszervezési
átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen
környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem
kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. (Kivéve a
3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény
nyújtható be.)
e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító
beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása,
illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása (pl. a
desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség,
kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben
támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan
valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók
fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol
főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)
h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor
beszerzése.
i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó
képzés.
j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása.
k) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai
attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:
- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,
- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri
eszközök, stb.),
- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,
- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett,
zuhanyzó, fürdető helyiség),
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- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.
l) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához
igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. (A kötelezően előírt
akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés a „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése, komplex akadálymentesítés” c. segédlet alapján).
A szabadon pályázható keretösszeg a megyében 2.355 millió forint, a vissza nem
térítendő támogatás összege 50-1.500 millió forint, a támogatás mértéke maximum 100 %.
500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal
rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, vagyis a fejlesztendő turisztikai
attrakciónak éves szinten legalább 20.000 fős látogatószámmal kell rendelkeznie (projekt
benyújtását megelőző teljes év adatainak figyelembevételével). A desztinációnak képesnek
kell lennie a turisták vonzására, majd a szükségleteiket kielégítő valamennyi szolgáltatás
nyújtására – komplex turisztikai terméket kell biztosítania. A konzorciumi tagok egyikének
TDM tagnak kell lennie, vagy vállalnia kell projekt zárásig, valamint az éves idegenforgalmi
adónak el kell érnie az 1 millió forintot.
A műszaki tartalom az alábbi:
A) TÉRSÉGBEN JELENTŐS KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK TURISZTIKAI
FEJLESZTÉSE
Dánfok Üdülőtábor
 Ajándéktárgy árusítás lehetőségének kialakítása
 Épülethez informatikai (laptok, vetítő vászon, projektor, stb.), kiegészítő eszközök
(mosógép, szárító, ruhaszárító, stb.) beszerzése
 Fedett kerékpártároló létrehozása poggyászőrzővel
 Interpretációs eszközök kihelyezése tanösvényhez kapcsolódóan
 Padok, asztalok, játszótéri elemek
 Hullámszörf medence építése
 Célcsoport specifikus, modern IKT (információs és kommunikációs technológia)
létrehozása, nyilvános WIFI hálózatbővítése az üdülő központ teljes területére
 3-4 évszakos szabadtér kulturális és rendezvénytér kialakítása: fedett színpad építése
(napelemes tetővel), fedett mobil nézőtérrel (rendezvénysátor); hang és fénytechnika,
közműalagút-nagyvételi áramforrás csatlakozó kiépítésével, sörpad, sörasztal
 Tábor területén igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése az alábbi eszközök
beszerzésével: Segway, íjászat, airsoft, bubifoci eszközei, gyermek játékpark –
ugrálóvár, kerékpárok, kiegészítő eszközök,ügyességi-kiszabaduló játék helyszínének
kialakítása
 Vadfarm: tető, kerítés kiépítése, jószág beszerzése
C) AKTÍV TURIZMUS
Üdülő területétől induló:
Az Élővíz csatorna víziturisztikai akadálymentesítése – az akadályozó műtárgyak átépítése
annak érdekében, hogy a Dánfoki Üdülőközpont területéről kenuval, csónakkal be lehessen
evezni a belvárosba és vissza. Pihenőhelyek kialakítása 5 megállópont mobilstéggel, pad,
asztal, interpretációs eszközök elhelyezésével. Az Élővíz csatorna víziturisztikai szempontú
kiépítése tematikus tanösvényekkel, amelyek gyalog, kerékpárral is bejárhatóak lennének. A
Dánfoki Üdülőközpont területén csónak és túrakenu kikötési lehetőség, a csatorna ennek
megfelelő szélesítése, és kiépítése szükségesetén.
Szabadstrand:
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 2 forgókapu beléptető rendszerrel, beléptető kártyával, olvasóval kialakítása,
hozzávezető járda kiépítése
 homokos partszakaszok folyami homokkal történő feltöltés
 kerítés vonalának áthelyezése
 kültéri tusoló kiépítése
 parkosítás, öntözőrendszer kiépítése
 interpretációs eszközök
 kültéri padok, asztalok
 ivókút,
 hulladéktároló
 csúszda
 strandfoci, vízi röplabda pálya kialakítása
 mentőeszközök
 strandjátékok: szabadvízi ugrálóvár, felfújható kerettel kézihajtású kézi tekerésű
kishajó
 kerékpárút a város közepéig
Az összes költség bruttó 312.674.000,-Ft. A pályázat támogatási százalékának
meghatározását és így a saját erő mértékét a Képviselő-testület soron következő ülésére
terjesztjük be.
__________________________________________________________________
V.
TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat
beadási határideje 2016. április 18.
A támogatható tevékenységek:
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna,
víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető
rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a
szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).
b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,
ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése
mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával
együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése
(pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás
vízelvezető út építése.
c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek
kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a
kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella,
ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd
burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített
árkok).
B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése,
rekonstrukciója
a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak,
csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő
csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a
szükséges létesítmények kiépítése.
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b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő
burkolat alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények,
zöld infrastruktúrák építése.
c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.
C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen
áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket
befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)
a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy
töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és
leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása,
partrendezés.
b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi
csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése
méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése,
felújítása.
D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális
fejlesztése, rekonstrukciója
a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú
szakaszok megerősítése.
b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az
indokolt.
A szabadon pályázható keretösszeg a megyében 1.600 millió forint, a vissza nem térítendő
támogatás összege 10-400 millió forint, a támogatás mértéke maximum 100 %.
Javasolt pályázati projekt:
- Dánfoki belvízöblözet csatornáinak kialakítása,
- Dózsa György utcai főgyűjtő rekonstrukciója,
- Keserű sori főgyűjtő rekonstrukciója,
- Nevelő utcai tározó lecsapoló csatornájának kialakítása
Az összes költség bruttó 154.305.000,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra nyújtjuk be,
saját erőt nem igényel.
__________________________________________________________________
VI.

TOP 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat beadási
határideje 2016. május 4.
A támogatható tevékenységek:
A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak,
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásnak helyt adó helyiségek/épületek felújítása (beleértve az épületgépészetet),
átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót betöltő – épületben történő
kialakítása, ingatlankiváltás, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő,
működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.
A szabadon pályázható keretösszeg a megyében 960 millió forint, a vissza nem térítendő
támogatás összege 10-60 millió forint, a támogatás mértéke maximum 100 %.
Javasolt pályázati projekt:
2 db új gyermekorvosi rendelő kialakítása, meglévő 2 db felújítása eszközbeszerzéssel,
valamint egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.:
várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek,
gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és
nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.
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Az összes költség bruttó 59.999.880,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra nyújtjuk be, saját
erőt nem igényel.
___________________________________________________________________________
VII.

TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
pályázat beadási határideje 2016. április 29.
A támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése
támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:
- étkeztetés,
- közösségi ellátások,
- házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás,
- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) férőhely bővítése,
b) bővítés,átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
c) új szolgáltatás létrehozása,
d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,
e) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,
f) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kiépítése,
g) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása,
átalakítása, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKThez kapcsolódó eszközöket is),
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
c) járműbeszerzés.
A szabadon pályázható keretösszeg a megyében 790 millió forint, a vissza nem térítendő
támogatás összege 3-150 millió forint, a támogatás mértéke maximum 100 %.
Javasolt pályázati projekt:
A Polgármesteri Hivatal konyhája túlnyomó részt szociális étkeztetést végez, ezért ennek a
teljes belső felújítását tervezzük.
Az összes költség bruttó 94.999.810,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra nyújtjuk be,
saját erőt nem igényel.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:

I.
Békés Város Önkormányzata a 59/2016. (III. 24.) számú határozatának I.1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 4238 sz. közút melletti terület.”
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II.
Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal, a
Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal és a BKSZ
KFT.-vel konzorciumban pályázatot nyújt be TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra
„Együtt az integrációért Békésen” címmel az alábbiak szerint:
II.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés város 1. sz. szegregátuma
II.2. A tervezett teljes megvalósítási költség bruttó 172.510.930,-Ft.
II.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 172.510.930,-Ft.
II.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
II.5. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata.
III.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 1.1.3-15 kódszámú Helyi
gazdaságfejlesztés felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése”
címmel az alábbiak szerint:
III.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: Békés, Piac tér, Csabai út 81.
III.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2288/38, 10606/5, 10606/6
III.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 249.999.500,-Ft.
III.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 249.999.500,-Ft
III.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
IV.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be TOP-1.2.1-15 kódszámú
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra
„Békés-Dánfok turisztikai fejlesztése” címmel az alábbiak szerint:
IV.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés-Dánfok, Kőrösi Csoma Sándor
utca, Vashalom utca, Teleki utca, Élővízcsatorna, Élővízcsatorna tápcsatorna
IV.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 312.674.000,-Ft.
IV.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat támogatási
százalékának meghatározását és így a saját erő mértékét a Képviselő-testület soron
következő ülésére készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
V.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés
kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
V.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés-Dánfok, Dózsa György utca,
Keserű sor, Nevelő sor, Tárház utca
V.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 1741, 1746, 1759, 1764, 1774, 1778, 1783,
1784, 1816, 1819/55, 1834, 1853, 1866, 6929/45, 6929/6, 1876/2, 6874, 490, 489, 187,
2013/2, 1887, 1888, 1889, 1638/2, 1051, 1148, 6413/2, 6412,6478, 6479, 6383
V.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 154.305.000,-Ft.
V.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 154.305.000,-Ft
V.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
VI.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 4.1.1-15 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívásra „Békés, gyermekorvosi rendelők
kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
VI.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, Fúró utca, József Attila u. 5.
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VI.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2339, 2341, 2345
VI.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 59.999.880,-Ft.
VI.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 59.999.880,-Ft
VI.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
VII. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 4.2.1-15 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése „Békés, Polgármesteri
Hivatal konyha felújítása” címmel az alábbiak szerint:
VII.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz
VII.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2245/1
VII.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 94.999.810,-Ft.
VII.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 94.999.810,-Ft
VII.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft
VIII. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-4.1.1-15 és a TOP-4.2.1-15
pályázatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint
Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,
beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
IX.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-4.1.1-15 és a TOP-4.2.1-15
pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg,
adja ki.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. április 12.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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