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Tisztelt Képviselő-testület!

1. TOP 3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére” pályázat beadási
határideje várhatóan 2017. július 14.
Támozatható tevékenyséEek:

a) Onkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése. külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,

c) NapkoHektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása

saját villamosenergia-igény kielégitése céljából:
e) 1-lőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
fl Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőmüre. vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetöi szinten összefogott és koordinált, a helyi
önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata
illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP
juk kidolgozása és/vagy a megye területén működö Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező
vidékfej lesztési közösségek SECAP-j ainak összefogása.

Pályázható összeg 15-400 millió forintig, a rendelkezésre álló keret 1.530 millió forint,
a támogatás mértéke 100 %.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
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Költségtipus Maximális mértéke
az Összes

elszámolható
költségre vetítve (°!a)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának 5%
költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%
Projektmenedzsment 2,5%
Képzéshez kapcsolódó költségek 0,5%
Tájékoztatás. nyilvánosság biztoshása 0,5%
Tartalék 10%

A pályázat beadásával kapcsolatos költségek az energetikai tanúsítványok elkészítése (kb.
80.000,-Ft + AFA/épület), illetve az előkészítési költség első részszámlája (500 eFt + AFA).

Javasolt pályázati tartalom: Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épülete (5630
Békés, Jantyik u.1. 5630 hrsz.), Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.),
Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. 3076 hrsz.), Ujvárosi tagóvoda (5630
Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz), Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés,
Dózsa u. 36., 1087 hrsz.), Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szarvasi Út
34.3917/1 hrsz.), Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hőzső 4.6857 hrsz.), volt földhivatal
épülete (5630 Békés, Széchenyi tér 15., 12 hrsz.) és a Derűs Ház (5630 Békés, Kossuth u.
11. 3996 hrsz.) energetikai felújítása hőszigeteléssel, nyílászárócserével és
kazánrekonstrukcióval s az Eötvös iskola önkormányzati használatú részén szintén
hőszigeteléssel, nyilászárócserével és kazánrekonstrukcióval.

A pályázati összköltség: bruttó 220.000.000,-Ft forint, támogatás mértéke 100%.

2. TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” pályázat beadási határideje várhatóan 2017.
július 14.
Támo2atható tevékenvséek:

a) a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat
rekonstrukciója I kialakítása közterületeken, ill. a támogatást igénylő vagy
konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken, szükség esetén meglévő
építmények bontásával:
1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése. a zöldfelület

növényállománának rekonstrukciója. egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg
fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;

2. talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok
telepítése,

3. városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok,
cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,

4. városi aktív rekreációs zöldterűletek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya,
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,

5. városi aktív közösségi gazdálkodást segítő Új zöldfelületek (városi farm.
közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása.

6. a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő
hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,

7. a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldfelületen,

2



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. iúnius 29-i ülésére

önfenntartó- képességének fokozása érdekében.
b) az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban. vagy többségi önkormányzati

tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, Illetve legkésőbb a vonatkozó mérrőldkő
teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tu’ajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi
partner tulajdonában lévő területek és épü]etek klímatudatos, energiahatékony
üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése
érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony
üzemeltetését biztosító megújítása, a szükséges bontási munkákkal együtt.

L Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:
1. önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy

szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó egységek megújítása, átalakítása
(közszolgáltatás, nonprofit módon üzemeltetett szolgáltatás közösségi célú
funkciónak számít és nem tekinthető gazdaságélénkítésnek);

2. piaci terület (Városi, helyi piac, vásárcsamok) megújítása, a kapcsolódó területek
revitalizálása (ide értve a közvetlenül kapcsolódó, telken belüli parkolókat Is) és az
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;

3. alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő
terek, építmények megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal:

L kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek, építmények kialakítása és az
alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,

fl. profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény. a
létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény kialakítása és az
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (kiszolgáló építmények
kialakítása vonatkozásában megengedett az új építés is).

iii. profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont
kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.

II. Közösséi céllal mevalósulhat:
1. kulturális tevékenységet magában foglaló, önkormányzati tulajdonban vagy a

konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása és az alapműködéshez
szükséges tárgyi eszközbeszerzés. kivéve a jelen felhívás 3.3. pontjában foglalt
tevékenységeket;

2. alulhasznositott vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a
konzorciumi partner tulajdonában lévő építmény megújítása, hasznosítása közösségi
céllal:

i. közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény
működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez
szükséges tárgyi eszközbeszerzés (kiszolgáló építmények kialakítása
vonatkozásában megengedett az új építés is),

ii. nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi
eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat.

c) az akcióterületen önkormányzat vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság tulajdonába kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő
szolgáltató tér, építmény kialakítása, beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is.

L Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:
1. piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsamok) kialakítása (ide értve a közvetlenül

kapcsolódó, telken belüli parkolókat is) és az alapműködéshez szükséges tárgyi
eszközbeszerzés;

2. önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és /
vagy szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó egységek kialakítása és
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az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;
3. olyan díjftzetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával
egyben növekszik a közösség által igénybe vehető tér, ill. a zöldfelület (p1.:
zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).

II. Közösségi céllal megvalósulhat:
1. olyan ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek
megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a
zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs),

2, szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás 3.1.1.2 fejezet a) tevékenysége, a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója /
kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel egészíthető ki:

a) a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési
zöld infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási
akcióten’ készítése
— amennyiben annak készítése más felhívás terhére még nem indult meg;

b) bűnmegelőzés a környezettervezés (CPTED elvek alkalmazása) segítségével;
c) a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező

műtárgyak, táj- és kertépítészeti alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója;
d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak

elbontása (amennyiben nem kapcsolódik közvetlenül az önállóan támogatható
tevékenységhez) és a degradált felületek rekultivációja, továbbá az illegális
hulladéklerakók felszámolása, a területen található hulladék elszállítása, szükséges
cserje- és bozótirtás;

e) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés
csökkentése terepalakítással és/vagy növénytelepítéssel;

f) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas
útvonalak, erdősávok, kisvízfolyások stb.) összekapcsolása;

g) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (p1.: gyöngykavics, muiwa, mulcs
borítású, stb.) sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása (murva, stabilizált
zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb vízáteresztő burkolatokkal), teljes
rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem
vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás;

h) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék
hasznosítására;

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő,
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.);

j) nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetök, extenzív zöldfalak, vízfelületek
kialakítása;

k) a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános
mosdók, pelenkázó, esőbeálló, szabadtéri rebeációt segítő építmények, napvédelmi
funkciót ellátó építmények, eszközök telepítése, gazdasági funkció befogadására
alkalmas építmények, stb.) felújítása, kialakítása.

1) nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása
geotechnikai vagy akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben.
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Valamennyi önállóan támogatható tevékenység esetében támogatható tevékenységek:
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a

települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns rés2ét képező rekonstrukciója vagy
kiépítése.

2. A támogatásból megújítúsra kerűlő épü]etekhez, épitményekhez kapcsolódó területek
revitalizálása.

3. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági
társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán — fbgget]enül a
hasznosítás jellegétől — megújíthatóak. ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján
kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek. amennyiben a
beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik.

4. Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez
közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában
foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi
közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal
történő ellátására, valamint az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre:
- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre

alkalmas nagymütárgyak felújítása, kialakítása;
- meglévő parkolóhelyek felújítása;
- buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása;
- a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása,

kialakítása;
- meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési

övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma
kiegyenlítése érdekében, a hösziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével;

- kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;
- kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása.

5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása
vonatkozásában.

6. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében
érintett önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan.

7. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését. fenntartását
szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

Pályázható összeg 100-1000 millió forintig, a rendelkezésre álló keret 1.120 millió forint, a
támogatás mértéke 100 %.

A pályázat beadásával kapcsolatos költség az előkészítési költség elsö részszámlája (500 eFt +

ÁFA).
Javasolt pályázati tartalom: Fáy utcán 1000 m-es műanyag fiitópálya építése,

sétányok kialakítása az Elővízcsatorna partjain a Fábián ős Cseresznye utcák között,
közvilágítási hálózat bővítése, zöldfelület megújítása, fásítás, jégpálya kialakítása, utca
berendezési tárgyak elhelyezése, öntözőrendszer kialakítása, települési zöld
infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv
elkészítése, szabadtéri sportpálya építése, jár, dák, gyaloghidak felújítása, profittermelő
módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása, eszközbeszenése.
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A pályázati összköltség: bruttó 250.000.000,-Ft forint, támogatás mértéke 100%.

3. TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” pályázat
beadási határideje várhatóan 2017. július 14.
Tárnoatható tevékenysétzek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek. gyűjtöakna.
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 mütárgyak átépítésével és
helyreálíításával együtt. valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékviz
elvezető rendszer építése (pI. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása,
indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a
befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

c) A csapadék hasznosításáQhasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek
kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatomahálózatok és a
kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (p1.: beszivárgó cella,
ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd
burkolatok, beszivárogtató kavies drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesitett
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.

b) Csapadékviz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő
burkolat alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szürömező
létesítmények, zöld infrastwktúrák 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, vizkormányzó-, keresztezö, be és
leeresztő műtárgyak. hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és
felújítása, partrendezés.

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékviz elvezető vízfolyások és föművi csatornák,
azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és
állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
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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.

Kötelezően me%valósítandó, önállóan nem támozatható tevékenysézek:
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása

Választható. önállóan nem támoatható tevékenyséek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatóak az alábbi tevékenységek:

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása,
kizárólag a magas talajvízállású, vagy karsztvíz fakadóvizes területeken.

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült
közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos
típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt
esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése).
d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben — kizárólag a 3.1.1 fejezet D)

pontban meghatározott „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető
rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt
tevékenységekhez kapcsolódva.

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az
előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő
fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is Figyelembe kell venni).

Q Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben
indokolt.

Pályázható összeg 10-400 millió forintig, a rendelkezésre álló keret 1.930 millió forint, a
támogatás mértéke 100 %.

A pályázat beadásával kapcsolatos költség az előkészítési költség első részszámlája (500 eFt +

AFA).
Javasolt pályázati tartalom: Malomasszonykerti csatorna rekonstrukciója a

Cigányvízláda vizének átkormányzásával, Fonó utcai csapadékcsatorna kialakítása,
Keserű-Fekete-Körös csapadékvízelvczetés rekonstrukciója, Décseri utcai csatornák
rekonstrukciója.

A pályázati összköltség: bruttó 220.000.000,-Ft forint, támogatás mértéke 100%.
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4. TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat beadási határideje várhatóan
2017.július 14.
Támoatható tevékenyséek:

A) Intézmény/szol 2áltatás infrastrukturális fel lesztése. ezen belül támo2atható:
a) Új férőhelyek kialakítása;
b) Új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti,

épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) indokolt esetben Új építés;
fl ingatlankiváltás;
g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;
h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése;

kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókÚt építése);
i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős

programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.

B) Eszközbeszerzés. beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (p1.: udvari játékok; utcabútorok;

játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a
szolgáltatáshoz kapcsolódóan;

b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT
eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a nevelési
munkához kapcsolódóan.

Kötelezően mevalósitandó. önállóan nem támoatható tevékenyséek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel
együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Akadálymentesítés — amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

b) Szórt azbeszt mentesítése — amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

c) Energiahatékonysági intézkedések — amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4
fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján;

d) Nyilvánosság biztosítása — AUF c. dokumentum 10. fejezete alapján;

Választható, önállóan nem támo5zatható tevékenyséek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel
együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:

a) Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak,
eszközök beszerzése;

b) Tanmedence felújítása, bővítése;
c) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
d) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és

akadálymentes parkoló- férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos
jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban
szükséges bemutatni és alátámasztani.

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése
a beruházás környezetében — amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése,
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létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a
Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.

fl A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos
gyermekfelügyelet);

g) Járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és
bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybövítéshez kapcsolódóan);

h) Megújuló energiaforrások kialakítása;
i) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.

Pályázható összeg 1-200 millió forintig, a rendelkezésre álló keret 672 millió Forint, a támogatás
mértéke 100 %.

A pályázat beadásával kapcsolatos költség az előkészítési költség első részszámlája (500 eFt +

AFA).

Javasolt pályázati tartalom: Korona utcai óvodánál tornaszoba kialakítása.

A pályázati összköltség: bruttó 50.000.000,-Ft forint, támogatás mértéke 100%.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 3.2.1-16 kódszámú
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhivásra „Békés, épületenergetikai
beruházások 2. ütem” címmel az alábbiak szerint;
1.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei:
Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épülete (5630 Békés, Jantyik u.1. 5630
hrsz.),
Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.),
Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. 3076 hrsz.),
Ujvárosi tagóvoda (5630 Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz),
Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Dózsa u. 36., 1087 hrsz.),
Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szanasi Út 34. 3917/1 hrsz.),
Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hőzső 4. 6857 hrsz.),
Volt fdldhivatal épülete (5630 Békés, Széchenyi tér 15., 12 hrsz.)
Derűs Ház (5630 Békés, Kossuth u. 11.3996 hrsz.)
1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 220.000.000,-Ft.
1.3. Az igényelt támogatás mértéke 100 %‚ összege bruttó 220.000.000,-Ft
1.4. A saját erő mértéke 0%, összege 0,-Ft.

II. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.1.2-16 „Zöld város
kialakítása” felhívásra „Békés, zöld város kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
11.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei:

Városközpont területe
11.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 250.000.000,-Ft.
11.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 250.000.000,-Ft
11.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
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III. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16 „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések felhívásra „Békés, csapadékviz elvezetés
kialakítása 2. ütem” címmel az alábbiak szerint:
111.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei:

Békés Város belterülete
111.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 220.000.000,-Ft.
111.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 220.000.000,-Ft
111.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.

IV. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-16 „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba
kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
IV.1. A megvalósítási helyszinek pontos címei:

Békés város belterülete
IV.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 50.000.000,-Ft.
IV.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 50.000.000,-Ft
IV.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.

V. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-3.2.1-16, TOP 2.1.2-16, TOP-2.1.3-16 és a TOP-1.4.1-16 pályázatok
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

VI. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-3.2.1-16, TOP 2.1.2-16, TOP-2.1.3-16 és a TOP-1.4.1-16 pályázati
dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

/
Békés, 20 13. június 20.

Gábor
pígármester

C{aj

Jogi ellenjegyző

ijeyző
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