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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület

2 két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke
önkormányzati tanácsadó

1. 2017.10.17-én került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium Szakképzési Fesztiválja és Nyílt napja, amelyen Izsó Gábor
polgármester is részt vett.

2. 2017.10.18-án tartotta meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde „A különleges
bánásmódot igénylő gyermekek ellátása a többségi óvodákban” című szakmai
konferenciáját, melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

3. 2017.10.19-én tartotta meg a soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás,
melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

4, 2017.10.19-én tartotta meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsort, melyen Békés
Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

5. 2017.10.19-én tartotta a Békési Járási Helyi Védelmi Bizottsága 2017. év II. félévi soros
ülését, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Csamai Mihály
közbiztonsági referens vett részt.

6. 2017.10.19-én fogadta Izsó Gábor polgármester az Ausztrál Nagykövetet és delegációját
egy beszélgetésre.

7. 2017.10.19-én tartották a Békéscsabai Kolbászfesztivál hivatalos megnyitóját, melyen
Izsó Gábor polgármester vett részt.

8. 2017.10.19 -22. között a 21. Csabai Kolbászfesztivál keretein belül a Körösök Völgye
Értékei kiállításban a Békési Helyi Értéktár is aktívan részt vett.

9. 2017.10.20-án tartotta meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az Október 23-i ünnepségét, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

10. 2017.10.20-án mutatták be a Békési Újság Kalendárium 2018 című kiadványt, melynek
átadásán Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
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Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és
Seres István képviselő vettek részt.

11. 2017.10.23-án Békés Város Önkormányzata és a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ szervezésében az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 61. évfordulójának alkalmából megemlékezést tartottak. Dr. Takács
Árpád kormánymegbízott mondott Ünnepi beszédet. Békés Város Önkormányzata
képviseletében Izsó Gábor polgármester, Támok Lászlóné jegyző és Kálmán Tibor
alpolgármester helyezték el az Ünnepi koszorút. A megemlékezésen több önkormányzati
képviselő is jelen volt.

12. 2017.10.25-én tartotta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a „Békés, csapadékvíz
elvezetés kialakítása”, TOP-2.l .3-15 kódszámú pályázati dokumentáció szakmai
véleményezését, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Gál András
osztályvezető vett részt.

13. 2017.10.26-án került sor a Békés Megyei Önkormányzat által a “TOP 5.1
„Foglalkoztatást- növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)” intézkedés végrehajthatósága érdekében szervezett koordinációs
megbeszélésre, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

14. 2017.10.27-én rendezte meg Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberényi Értéktár
bemutatót és gasztronómiai kóstolót, melyen a Békési Helyi Értéktár is kiállította
értékeit.

15. 2017.10.30-án került megrendezésre Békés Város Önkormányzata által az „Együtt az
integrációért Békésen” című program projekt nyitórendezvénye, melyet Izsó Gábor
polgármester nyitott meg.

16. 2017.10.31-én tartotta meg a Békés Megyei Kormányhivatal a békési börtön
beruházásához kapcsolódó koordinációs értekezletet, melyen Izsó Gábor polgármester és
Gál András osztályvezető vett részt.

17. 2017.11.01-én rendezték meg a Hősök és áldozatok emléknapját, melyen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester
és Támok Lászlóné jegyző koszorúztak. Az ünnepségen Deákné Domonkos Julianna, az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.

18. 2017.11.02-án adta át ünnepélyesen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó
Gábor polgármester a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére az új szolgálati
gépkocsit.

19. 2017.11.02-án köszöntötte Izsó Gábor polgármester a művészet, a sport és a gazdaság
területén a közelmúltban elismeréseket szerzett szakembereket.

20. 2017.11.06-án adták elő másodszorra a Madzagfalva Harangja című darabot, melyen
Izsó Gábor polgármester is jelen volt.

21. 2017.11.07-én tartotta rendkívüli közgyűlését az AlfZ5ldvíz Zrt., melyen Izsó Gábor
polgármester is részt vett.

22. 2017.11.08-án került megrendezésre a Kaláka Együttes koncertje a békési iskolák
részére, melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.
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23. 2017.11.09-én a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. a békéscsabai
hulladék-feldolgozó üzemének bemutatóját tartotta, melyen Izsó Gábor polgármester vett
részt.

24. 2017.11.10-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium Jantyik utcai óvodája
megrendezte a Márton napi lampionos felvonulást, az óvodások előadását Izsó Gábor
polgármester is megtekintette.

25. 2017.11.11-én rendezte meg a Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
évzáró ebédjüket, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

26. 2017.11.12-én került megrendezésre a Molnár Sándor Asztalitenisz Emlékverseny,
melyet Kálmán Tibor alpolgármester nyitott meg.

27. 2017.11.13-án tartotta Békés Város Önkormányzata a leendő munkacsamokkal
kapcsolatos lakossági fórumát, melyen Kálmán Tibor alpolgármester tájékoztatást tartott.

28. 2017.11.14-én, Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter és Dankó Béla országgyűlési
képviselő tartott fórumot a migrációról, melyen Izsó Gábor polgármester és a Képviselő
testület több képviselője is részt vett.

29. 2017.11.15-én tartotta meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a következő szakmai
konferenciáját, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

30. 2017.11.15-én rendezték meg a Polgármesteri Hivatal volt dolgozóinak nyugdíjas
találkozóját, melyen Izsó Gábor polgármester és Támok Lászlóné jegyző is részt vett.

31. 2017.11.16-án tartotta meg a Közép-Békési Térség Ivóvízminöség-javító Önkormányzati
Társulás soron következő Társulási Tanács ülését, melyen Izsó Gábor polgármester vett
részt.

32. 2017.11.16-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi
szervezetek felkészitését tartotta a Békési Polgármesteri Hivatal dísztermében, amelyet
Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

33. 2017.11.17-én került sor az „Aranykosár” a Gyermekekért Kuratóriuma szervezése által
a Szánthó Albert utcai játszótér avatására, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

34. 2017.11.17-én rendezte meg a Békési DAC évzáró vacsoráját, melyen Kálmán Tibor
alpolgármester vett részt.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

Munkánk során szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, továbbá betonelemeket gyártunk a
Szarvasi úti telephelyűnkön, melyet a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében
végzünk. A program feladata a zsákok legyártása is. A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti
telephelyünkön pedig elvégezzük a TMK feladatokat, valamint a gépeink, szerszámaink
karbantartását, javítását.

1. Az ‚illegális hulladék lerakóhely felszámolását célzó startmunka” programunkban vállaltuk,
hogy 30 tő a városban, illetve a peremkerületekben szedi az illegálisan lerakott hulladékokat,
továbbá az egyidejűleg elvégezzük az illegálisan lerakott szemét körül kaszálást. A
munkaprogramban résztvevők kerékpárral folyamatosan járják a várost, és műanyag
zsákokba gyűjtik a szemetet, ami mintegy 25-30 zsáknyi felszedett hulladékot jelent napi
szinten.
A programban részvevők által érintett területek: a játszóterek, a főútvonalak és a
kerékpárutak mentén fekvő közterületek, a temetők környéke, Veres Péter tér, Bánvég,
Hőzső u., Természetvédelmi terület, Petöfi u., Ujváros, Csatár kert, Oncsa, Sebők kert, Május
I park, Bánhida, Csabai u., Cseresznye u., Rákóczi u., Malomvég, Ibrány, az alsó körgáti
zsilip, Szan’asi u., Ady u., Vásárszél u.. Kossuth u., Bánhida, Malomasszonykert, Jégvermi
kert, Hatház, Töröksziget, Cigányvízláda.
Illegálisan lerakott szemét körüli kaszálással érintett területek: Berényi kerékpárút két oldala,
Táncsics u.. Oncsa.

2. A Közút programunk során kifejtett főbb tevékenységeink: a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző
táblákat.
Elvégzett padkázási munkálatok helyszíne!: főtér, rendezvénytér, Ady u., Kossuth u., Petőfi
u., Rákóczi u., Kőrösi Csoma Sándor u., Cseresznye is.

Elvégzett kátvúzási munkálatok helyszínei: Kossuth u., Kert u., Fáy u., Bélmegyed út
Elvégzett fa nvakazási munkálatok helvszínei: Szív u., Iskola u., Libazug u., Névtelen u.,
Kispince u., Tátra u., Mátra u., Hargita u., Körös u., Tündér u., Mezei u.. Lánc u., fZítér,
Jantyik u., Kossuth u., piactér, Csabai u., Kossuth u., Bartók Béla u., Cseresznye u., Fáy u.
Csallóközi u. útszélesítés, Malom u. Róna u. között kétsoros járdasor átrakása, Teleky u.
útjavítás, Bajza u. járdalapok helyreigaiítása. pótlása, Szilva u. járdasor szintre igazítása,
járdalapok lerakása

3. A Belvíz programunk során kifejtett főbb tevékenységeink: az árkok tisztítása, burkolása,
csatorna kiépítés, vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk
takarítása folyamatos volt, csakúgy, mint esős napokon a vízleengedés a városban, valamint a
vápák kialakítása.
Elvéezeít nninkálatok: Szabó Dezső u. fedett csatorna készítés. Petőfi u. víznyelő aknák
takarítása, Hunyadi u. fedett csatornára akna betonozása, Veres Endre u. fedett csatorna
készítés, Szilva u. befolyó vápák kialakítása, Gyöngy u. aknakészítés, Körös ii. zártcsatorna
készítés, Kőrösi Csoma Sándor u. aknakészítés. Zrínyi u. szintezésre előkészítés. Szabadkai
u. bejárókészítés, Bólyai u. bejárókés2ités.
Malomkert járdás dűlő igazítása, Malomasszonykert földút mellett tükör kiszedése,
homokágy ledöngölése, Róna u. kézi egyengetés, Dánfok földút egyengetése, Sebők kert
gréderezés, egyengetés, Szécsény kert földút tisztitása, Kőgyes, Szívós dűlő gréderezése,
Sertéstelepi dűlöúton gréderezés.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

I. A TOP-3.l.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.1.l-lS-BSI-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953,- Ft, támogatási igény 399.718.953,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
2. A TOP-5.2.1-l5 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-l5-BS1-2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,-Ft Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat 172.510.930,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
program végrehajtása folyamatban van, az első mérfóldköig vállalt feladatok teljesültek, az első
elszámolás benyújtásra került.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékviz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat hatáddőben benvújtottuk. 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 I 54.305.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
4. A TOP-I .1 .3-l 5 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
1.1.3-15-BS1-2016-00012. 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-l5 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-15-BS1-20l6-
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- 1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.1-l 5-BS1-2016-
00004, Pályázati összköltség 101.723.190,-Ft, támogatási igény 101.723.190 ‚-Ft, saját erő 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 turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-l.2.l-l5-BS1-2016-00007. 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.
8. A TOP-4.l.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, gyermekon’osi rendelők kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.l.1-15-BSI-
2016-00022. Pályázati összköltség 59.999.880,-Ft, támogatási igény 59.999.880,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
9. A TOP-4.2.l-l5 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása”
cimmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2. 1-l 5-BS 1-
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. 1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.I-15-BSI-20l6-
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00021. Pályázati összköltség 395.295.145,-Ft, támogatási igény 395.295.145,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 395.295.145,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
11. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhivásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BSI-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-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3.1-1 5-BSI -2016-00010. Pályázati ősszköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény
519.112.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
13. Pályázatot nyújtottunk be a 2015. évi tanyafejlesztési programból megvalósított zártkerti
rekultivációs program folytatására, bővítésére. A 4. célterület keretében egyedi támogatási
kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú
revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében
igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre. A pályázat nyert, a
megítélt támogatási összeg 9.100.000,-Ft, saját erőt nem igényel. Az elszámolást benyújtottuk.
14. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében S db „D” típusú
sportpark építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. A pályázat elbirálása még
nem történt meg.
15. Benyújtottuk pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az
elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívására 1
db C típusú töltőpont kiépítésével a Békés, Széchenyi tér 21 szám előtti, I hrsz-ú közterületen.
Pályázati összköltség 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 megkőtésre 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 Külterűleti helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, áHapotjavításához, 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 Országos kiterjesztéséhez
c. felhívásra pálvázatunkat hatáddöben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP
I .2.l-VEKOP-l 6-201 7-00818. 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 őnkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Onkormányzati feladateltátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
in1iastwkturális fejlesztése, felújítása. Beruházás költsége bruttó 3 I .577.280,-Ft, támogatás
bruttó 29.998.416,-Ft, saját erő bruttó 1.578.864,-Ft. A pályázat 29.998.416,-Ft támogatást
kapott.
19. A TOP-I .1 .2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorbáz létrehozása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.2-16-BSI-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.
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20. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRÁMME “Partnerség egy jobb
jövőért”, Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
elősegítése ás fejlesztése (Együttműködés közös értékek ás erőforrások terén) . Békésre eső
összes költség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ Saját erő 42.231 6. Nagyszalontával és a
két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 E. A pályázatunkat hatáddőben
benyújtottuk, elbírálása még nem történt meg.
21. Az EFOP-1.2.1 l-ló Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
itjúságsegitő programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. 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 felbivásra „Az élhetőbb békési városközpontén” címmel
pályázawnkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BSI-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-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 6-BS 1-
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-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beniházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BS1-
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 felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pá]yázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-6-BS1-
2017-0001 9. Pályázati ősszköltség 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
I .4.1-16-BS 1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,-Ft, támogatási igény 49.999.900,-
Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
27. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerűsítési programra határidőben
benyújtottuk pályázatunkat. Pályázati összköltség 9.017.000,-Ft, támogatási igény 70%, saját erö
2.705.100,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2017. november20.

Iz Gábor
póígármester
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