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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület
I két ülése között történt

1 • eseményekről,

Döntéshozatal módja: Vélemén;v:ő bizottság:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

I. 2017.09.14-én tartotta meg soron következő ülését a Helyi Akció Csoport. melyen Izsó
Gábor polgármester is részt vett.

2. 2017.09.15-én került megrendezésre a Magyar Kard Napja Békésen. A kiállítással
egybekötött műsoron Izsó Gábor polgármester is részt vett.

3. 2017.09.18-án, Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesületének tiszteletbeli elnöke, Juhász Zoltán az egyesület elnöke, Izsó Gábor
Polgármester és Horváth Ferenc. a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipadestületének
elnöke adta át dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed gyermekorvosnak, a jótékonysági
süteményvásárból befolyt mintegy I millió forint összeget.

4. 2017.09.20-án tartotta meg a KBC Nonprofit Kü. a TOP-5.l.2-15 Helyi Foglalkoztatási
Együttműködések című felhívás támogatásban részesített projektjeinek Szakmai
egyeztetését, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

5. 2017.09.20-án tartotta a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata a
soron következő rendezvényét. ahol a jubiláló tagokat köszöntötték. A rendezvényen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

6. 2017.09.20-án tartottak a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezése által
Széchenyi István és Kossuth Lajos tiszteletére rendezett megemlékezést és koszorúzást.
Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester, Deákné
Domonkos Julianna. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az
Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vettek részt.

7. 2017.09.22-én került megrendezésre az Autómentes Nap, melyen Izsó Gábor polgármester
és Kálmán Tibor alpolgármester is jelen voltak.

8. 2017.09.22-én ünnepelte születésnapját a Korona Utcai Tagóvoda, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.

9. 2017.09.22-én a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezték meg az Európa jövője
és az iszlám témájú kerekasztal beszélgetést. A rendezvényen Izsó Gábor polgármester,
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Kálmán Tibor alpolgármester és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke vettek részt.

10. 2017.09.22-09.23. között rendezték meg a III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállitást, ahol
Békés város is képviseltette magát Budapesten.

11. 2017.09.23-án rendezte meg a Nefelejes Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület a XII. Békési Tökmulatságot, amelyen Izsó Gábor polgármester és Deákné
Domonkos Julianna. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vettek részt.

12. 2017.09.23-án tartotta meg jótékonysági ebédjét a Békési ldősekért Alapítvány. melyen
Izsó Gábor polgármester is részt vett.

13. 2017.09.27-én, 5 helyszínen, a böksödések és óvodások részére 5000,- általános
iskolásoknak 10 000 Ft támogatást osztottak ki Békés Város Önkormányzatának
munkatársai. Kálmán Tibor alpolgármester a Hepp Iskolában tartott sajtótájékoztatón
elmondta: a támogatásra fordított összeg mintegy 20 millió forint, mely az önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletében elfogadásra került, így 2141 gyermek kapott
támogatást Békés városától.

14. 2017.09.28-án került sora PC Trade System vezetői értekezletére Szegeden, melyen Békés
Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester és Támok
Lászlóné jegyző vettek részt.

IS. 2017.09.28-án rendezte meg a Teleki utcai Tagóvoda Mihály napi vásárát, melyen Izsó
Gábor polgármester is részt vett.

ló. 2017.09.28-án került megrendezésre az V. Dr. Hepp Ferenc Gyermek Kosárlabda Kupa az
iskola tomatermében. A rendezvényen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó
Gábor polgármester is jelen volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésnél az érmeket, kupákat,
okleveleket és különdíjakat Harkáné Hepp Judit, Kálmán Tibor alpolgármester és Takács
János adta át.

17. 2017.09.29-én tartotta meg a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület együttes elnökségi és
felügyelő bizottsági ülését, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Budai
Tünde civil és kommunikációs referens vett részt.

18. 2017.09.29-én rendezte meg a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi programját, melyen Kálmán Tibor alpolgármester
vett részt.

19. 2017.09.29-én rendezte meg a Bóbita Integrált Tagóvoda a Magyar Népmese Napját,
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna. az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.

20. 2017.09.29-én rendezte meg az Alapfokú Művészeti Iskola hangversenvét a Zene
Világnapja alkalmából. A müsoron Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

21. 2017.10.01-én tartották meg a békési Piac téren az Őszi vásárt. amelyet Kálmán Tibor
alpolgármester nyitott meg.

22. 2017.10.01-én az Idősek Világnapja alkalmából Békés Város Önkormányzata és a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ városi ünnepség keretében köszöntötte a helyi
nyugdíjasokat. A rendezvényen Kálmán Tibor, Békés város alpolgármestere mondott
ünnepi köszöntőt.

23. 2017.10.02-án került sor a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő és a Dr. }{epp
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezése által Séta a mellrák ellen,
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melynek célja a mellrák elleni küzdelem támogatása. A sétán Békés Város Önkormányzata
képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke vett részt.

24. 2017.10.05-én került megrendezésre a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szervezése
által az „Egy búzaszem különös élete” című kiállítás, melyet Izsó Gábor polgármester
nyitott meg köszöntö szavaival.

25. A Békési Városvédö és Szépítő Egyesület sikeresen pályázta meg a Reformáció
Emlékbizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Reformáció 500
pályázatot, melynek első előadása 2017.10.05-én volt. A rendezvényen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Mucsi András,
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vettek részt.

26. 2017.10.06-án, a Békési Városvédö és Szépítő Egyesület szervezésében zajlott le az aradi
vértanúk tiszteletére tartott október 6-i megemlékezés, melyen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester és Deákné Domonkos
Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vettek részt.

27. 2017.10.06-án rendezte meg a Békés Megyei Balesetmegelözési Bizottság a
„Megvilágosodás Napja” kerékpáros propaganda akciót. A kerékpáros felvonuláson Békés
Város Önkormányzat képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

28. 2017.10.07-én került sora Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Békés Helyi
Szervezete rendezvényére, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné

Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.
29. 2017.10.11-én az egyéni bánásmód és a bátránycsökkentés speciális tanával ismerkedtek

az óvónők a Hunyadi téri óvodában. Az előadást Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
30. 2017.10.12-én tartotta meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi terülten

kialakított Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum következő 2017. évi ülését, melyen
Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

31. 2017.10.12-én köszöntötte Izsó Gábor polgármester Csipke Sándomé szépkorút 90. éves
születésnapján.

32. 2017.10.12-én tartotta meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soron
következő ülését, melyen Izsó Gábor polgármester isjelen volt.

33. 2017.10.12-én adta át Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester és Deákné
Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke 10 középiskolásnak
a várostól kapott ösztöndíjról szóló oklevelet ünnepélyes keretek között.

34. 2017.10.13-án került megrendezésre a Mentálhihiénés Egyesület szervezése által X.
alkalommal „Játék-Szín” címmel Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó,
melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

35. 2017.10.13-án rendezte meg a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős
Kormánybiztosi Iroda és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az Országos Vizitudsztikai
Konferenciát Budapesten, melyen Békés Város Önkormányzatát Kálmán Tibor
alpolgármester képviselte.

36. 2017.10.14-én került sora Békési Nyugdíjasok Egyesülete rendezvényére, melyen Kálmán
Tibor alpolgármester vett részt.

37. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény I. (3) bekezdésében és az 5.
(3)-(5) bekezdésében foglaltak, valamint az Allami Számvevőszék 2017. második félévi
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ellenőrzési terve alapján. az Állami Számvevőszék ..az önkormányzatok pénzügyi és
gazdálkodási ellenőrzése’ keretében előkészíti Békés Város Onkormányzatának
ellenőrzését. Ennek keretében 2017. szeptember 29. napján érkezett az első
adatszolgáltatásra történő felhívás - 5 munkanapos határidő biztosítása mellett-, melyet
teljesítettünk. A második adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő felhívás 201 7.
október 18. napján került átvételre, melynek teljesítésére szintén 5 munkanapos határidőt
írtak elő. Az adatok begyűjtése folyamatos.

38. A Magyar Allamkincstár Békés Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzés keretében a
BEK-AHI/261-2/2017 iktatószárnú megbízólevéllel ellenőrizte az Onkormányzat által
igénybe vett. a központi költségvetés IX. fejezetéből származó 2016. évi támogatások
elszámolását, megalapozottságát. A helyszíni ellenőrzés 10 munkanapot vett igénybe. Az
ellenőrzés lezárult, a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv alapján az Onkormányzat
2.427.378,- Ft többietnormatívára tart igényt.

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk. illetve betonelemeket gyártunk a Szan’asi úti
telephelyünkön. melyet a helyi sajátosságokra épülő stanmunkaprogram 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 startmunka programunkban vállaltuk. hogy 30 fő a városban. illetve a peremkerületekben
szedi az illegális hulladékokat és az illegális szemét körül kaszálást végzünk. Kerékpárral a
műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos
gyűjtenek: Szarvasi u., Kossuth u.. Táncsies u.. Üncsa, Ujváros. Malomvég. Csabai u., Cseresznye
u., Rákóczi u., Petőfl u., Bánhida, Ady u., Hatház, Ibrány, Szécsény kert. főutak mentén,
buszmegállók körül, Május I park, Természetvédelmi terület, Kikötő. Dánfok, Malomasszonykert.
Veres Péter tér, Csatár kert, Fáy u., József Attila sétány, Malom kert. Gőzmalomsor. élővíz
csatorna partja mentén.
Illegális szemét körüli terület kaszálása: Fáy u., József Attila sétány, Május I park, Táncsics u,
Dánfok, Oncsa.

Parlagfű mentesítés: Oncsa, Természetvédelmi terület. Kikötő és környéke. Nagy kert, Szécsény
kert, Sebők kert. Jégvermi kert, temetők körül, Dánfok, Malomasszonykert.

Közút programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázása. kátyúzása. járda javítása. A
városban folyamatosan megtisztitjuk és helyreigazitjuk az útjelző táblákat.
Padkázwnk: főtér. Csíkos u.. Kossuth u.. Rendezvény tér. Táncsies u.. Csabai u.. Kőrösi Csoma
Sándor u.
Kátyúzás: Kemény u.- Daru u.. Bélmegyeri út. Váradi u.
Karacs Teréz sétány javítása. járdalapok szintre emelése. pótlása, Sebők kertjárdaátrakás. pótlás,
Szigetvád u. — Gagadn u. sarkán 3 soros járda rendbetétele. Munkácsy u. megsüllyedt, szétnyilt
kétsoros járda átrakása, Új tükör kialakítása, járdalapok lerakása. Bajza u. útjavítás, József Attila
sétány járdajavítás, Posta u. monolit járda felverése, tükörszedés. 3 soros járda lerakása, Dánfok
járdarakás, pótlás. Bélmegyed út útjavítás, betonozáshoz tükörvágás, padkarendezés, Szanasi u.
járdarakás.
Belviz programunk fő tevékenysége árkok tisztítása, burkolása, csatorna kiépítés, vízelvezető
árkok tisztítása, karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős
napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása.
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Mederburkolt árkok takarítása: Fáy u.. Petőfl u.. Gagarin u. — Bartók Béla u., Malomasszonykert,
Lengyel Lajos u., Módcz Zsigmond u., Rákóczi u.. Fülöp u.. Kalász u.

Vízleengedés: Körösi Csoma Sándor u.. Asztalos u.. Drága u., Dózsa u.. Lengyel Lajos u.

Drága u. bejárókészítés. Táncsics u. kiburkolt csapadékelvezetö árok lapjainak fugázása. Gyékény
u. fedett csatorna készítés. árokásás. rézsűzés. Kalász u. mederburkolt árok tetejének lezárása.
Deák Ferenc u. ároktakarítás, megsüllyedt zártcsatoma helyreállítása.

Malomasszonykert úthengerezés, útigazítás. padkázás, Maró- Szeszfőzde dűlő gréderezése,
úthengerezése, Hagymási dűlő úthengerezése, Kratotil dűlő gréderezése, Gulyás dűlő
úthengerezése, gréderezése, Róna u. úthengerezés,

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

L A TOP-3.l.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3. 1.1-l 5-BS 1-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953.- Ft, támogatási igény 399.718.953,-Ft. saját erö 0 Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
2. A TOP-5.2.l-l5 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BSI-20l6-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930.-Ft Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft. saját erö O Ft.
A pályázat 172.510.930,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
program végrehajtása folyamatban Van.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékviz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1 .3-1 5-BS 1-2016-
00002. Pályázati összköltség 154.305.000,-Ft Ft, támogatási igény 154.305.000,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 154.305.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
4. A TOP-1.l.3-15 kódszámú felhívásra ..Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.3-
I 5-BS 1-2016-00012. Pályázati összköltség 249.999.500,-Ft, támogatási igény 249.999.500,-Ft,
saját erő O Ft. A pályázat 249.999.500,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre
került. A tervezési munkák vannak folyamatban.
5. A TOP-2.l.2-15 kódszámú fethívásra ‚.Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-15-BSI-2016-
00001. Pályázati összköltség 498.579.000,-Ft, támogatási igény 498.579.000 ‚-Ft. saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
6. A TOP-1.l.l-15 kódszámú felhívásra „Békés. ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pálázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1. 1-15-BSI-201 6-
00004. Pályázati összköltség 101.723.190,-Ft. támogatási igény 101.723.190 ‚-Ft, saját erö O Ft.
A pályázat 101.723.190,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
7. A TOP- 1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
tudzmusfejlesztés — Dánfbk” címmel páiyázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP- 1.2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.618,-Ft,
támogatási igény 309.999.618,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 310.000.000,-Ft támogatást kapott. A
támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák vannak folyamatban.
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8. A TOP-4.1.I-15 kódszámú felhívásra „Békés. gyemiekorvosi rendelők kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.1.1-15-BSI-
2016-00022. Pályázati összköltség 59.999.880,-Ft, támogatási igény 59.999.880,-Ft, saját erő 0 Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
9. A TOP-4.2.l-15 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása”
címmel pályázatunkathatáridőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2.l-l5-BSI-
2016-00024. Pályázati összköltség 55.905.400,-Ft, támogatási igény 39.581.023,-Ft, saját erő
16.324.377,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
10. A TOP-3.2.l-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kéreLem száma: TOP-3.2.l-l5-BSI-20L6-
0002!. Pályázati összkőltség 395.295.145,-Ft, támogatási igény 395.295.145.-FI, saját erő O Ft. A
pályázat 395.295.145,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
II. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhivásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtonuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l 5-BSl -2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823.150.-Ft. támogatási igény 159.823.150,-Ft, saját erő O Ft. A
pályázat elbírálása még nem történt meg.
12. A TOP-4.3.l-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtonuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3.1-1 5-BS 1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény
519.112.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
13. A Belügyminisztérium döntése alapján a Békési Gyógyászati Központ és Gyógydrdő
elektromos rendszerének felújítására 29.999.984,-Ft támogatási összeget nyertünk el, a saját erő
összege 1.578.947,-Ft. A támogatási összeg felhasználásának határideje 2017. december 31. A
közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelező a Békés — ViII KR. 5630 Békés, Dózsa György u. 3. A
beruházási munkák befejezési határideje 2017. október 31. a munkák befejeződtek.
14. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
benyújtottukjelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú sportpark
építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. A pályázat elbírálása még nem történt
meg.
15. Benyújtottuk pálvázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az
elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívására I
db C típusú töltőpont kiépítésével a Békés. Széchenyi tér 2! szám elötti. 1 hrsz-ú közterületen.
Pályázati ősszköltség 3.200.000,-Ft, támogatási igény 3.200.000,-Ft. saját erő O Ft. A pályázat
3.200.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A Képviselő-testület
döntése értelmében a szerződéstől való elállásról értesítettük a közreműködő szervezetet és a
támogatási összeg visszautalásra került.
16. Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához. karbantartásához szükséges erő
és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „Békés. külterületi helyi közutak fejlesztése”
címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,-Ft, támogatási igény 79.163.297,-Ft, saját erő
13.969.994 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
17. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országoskiterjesztéséhez c.
felhívásra pályázatunkat határidöben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KÖFOP-1.2.l-
VEKOP-16-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,-Ft, támogatási igény 8.956.424 ‚-Ft,
saját erő O Ft. A pályázat 8.956.424,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre
került.
18. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (továbbíakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és
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c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pá’yázat
célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
Beruházás költsége bruttó 31.577.280,-Ft, támogatás bruttó 29.998.416,-Ft. saját erő bruttó
1.578.864,-Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
19. A TOP-1.t.2-16 kódszámú felhívásra „Békés. inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.2-16-BSl-2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,-Ft, támogatási igény 300.000.000 ‚-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
20. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb
jövőért”, Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási priodtás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme.
elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén) . Békésre eső összes
költség 844.613 E, igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil
szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázatunkat hatáddőben benyújtottak,
elbírálása még nem történt meg.
21. Az EFOP-l.2.1 1-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
ifjúságsegítö programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem
száma: EFOP-I.2.1 1-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,-Ft, támogatási igény
200.000.000,-Ft. saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
22. A TOP-2.l.2-16 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontérr címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. I .2-16-BS 1-2017-
00007. Pályázati összköltség 299.999.908,-Ft, támogatási igény 299.999.908 ‚-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
23. A TOP-2. 1.3-ló kódszámú felhívásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-16-BSI-
2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,-Ft, támogatási igény 378.399.040 ‚-Ft, saját erő
o Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
24. A TOP-3.2.l-l6 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BSI-
2017-00019. Pályázati összköltség 219.068.334,-Ft, támogatási igény 219.068.334 ‚-Ft, saját erő
o Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
25. A TOP-3.2.l-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-
2017-00019. Pályázati összköltség 205.994.000,-Ft, támogatási igény 205.994.000 ‚-Ft, saját erő
o Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
26. A TOP- 1.4.1-12 kódszámú felhívásra „Békés. Korona utcai óvoda tomaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.1-l6-BSI-
2017-00012. Pályázati összköltség49.999.900.-Ft, támogatási igény49.999.900.-Ft. saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2017. október 16. /

Gábor
pgárn]ester
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