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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület‚ két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kenyercs-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

1. 2017.11.18-án került megrendezésre a IX. Békési Református Bál a Békési Galériában,
melyen Izsó Gábor polgánnester, Kálmán Tibor alpolgármester és Mucsi András, az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.

2. 2017.11.18-án rendezte meg a hír6.hu tizedik születésnapjával egybekötött jótékonysági
rendezvényét, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Budai Tünde civil és
kommunikációs referens vett részt.

3. 2017.11.21-én került megrendezésre „A legszebb konyhakertek”- Magyarország

legszebb konyhakertjei országos program Évértékelő és a 2018. évre szóló Program

meghirdető ünnepsége, melyen Izsó Gábor polgármester, a Fürkész Központi Óvoda
képviselői és Zsombok Ágnes pályázatíró vettek részt.

4. 2017.11.23-án tartotta meg a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit

Kfl. a Széchenyi 2020- EPTK gyakorlati fórumot, melyen Izsó Gábor polgármester is

részt vett.
5. 2017.11.24-én került sora KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

soron következő felügyelőbizottsági ülésére, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

Ó. 2017.11.25-én került megrendezésre a Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Általános Iskola által a XI. Polgár Lajos emlékverseny, melyen Izsó Gábor polgármester
vett részt.

7. 2017.11.27-én került megrendezésre - az Arany-emlékév kapcsán - az Arany János
vetélkedő középiskolások részére a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, melyet
Kálmán Tibor alpolgármester nyitott meg.

8. 2017.11.27-én került sor a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soron
következő ülésére, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

9. 2017.11.28-án köszöntötte Szalkai József szépkorút 90. születésnapja alkalmából Izsó
Gábor polgármester.
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10. 2017.11.29-én került sor a Protestáns Esték keretében a Találkozásom az Alfőiddel
Lenhardtné Bertalan Emma feljeuvzéseiből készült könyv bemutatójára Dr. Seres István
szerkesztésében. A bemutatón Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán
Tibor alpolgármester és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke vettek részt.

11. 2017.11.30-án rendezte meg a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség
a megalakulásának 15. és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megalakulásának 80.
évfordulója alkalmából tartandó ünnepséget, melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett
részt.

12. 2017.11.30-án rendezte meg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum a Törökvilág
Békésen című kiállítás megnyitóját, melyen Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor
alpolgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több képviselő is jelen volt.

13. 2017.12.01-én rendezte meg a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyflirdő évzáró
vacsoráját, melyen Izsó Gábor polgármester és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vettek
részt.

14. 2017.12.01-én rendezte meg a Magyar Vöröskereszt Békéscsaba Területi Szervezete a
Véradóünnepségüket, melyen Kálmán Tibor alpolgárniester képviselte Békés Város
Önkormánwatát.

15. 2017.12.02-án került megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI által az
Arany János Emlékév keretén belül a Toldi Kupa, melyen Izsó Gábor polgármester vett
részt.

16. 2017.12.02-án vehették át Izsó Gábor polgármestertől a város által kiírt, és t5nanszírozott
Bursa Hungadca ösztöndíj-pályázat nyertesei a támogatást jelképező igazolást.

17. 2017.12.02-án került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium szalagavató bálja, melyen Izsó Gábor polgármester volt Jelen.

18. 20 17.12.04-12.06. között rendezték meg a Szent Miklós Napokat
Gyergyószentmiklóson, amelyen Kálmán Tibor alpolgármester vezetésével a békési
delegáció tagjaként Rácz Attila és Dr. Seres István képviselők vettek részt.

19. 2017.12.04-én a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Nyílt napot tartott, melyen Izsó
Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Mucsi András, az Ügyrendi,
Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Balázs László, a Pénzügyi
Bizottság elnöke és Támok Lászlóné jegyző voltak jelen.

20. 2017.12.06-án rendezte meg a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
Jótékonysági koncertjét, melyen Izsó Gábor polgármester Ünnepi köszöntőt mondott. A
koncerten Támok Lászlóné jegyző, Deákné Domonkos Julianna Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke voltakjelen.

21. 2017.12.07-én került bemutatásra az Ízig-Vérig Békés című könyv, melyet egy
kiállítással egybekötve nyitottak meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központban. A könyvbemutatón és a kiállításon részt vett Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester, Kálmán Tibor alpolgármester, Mucsi András, az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Deákné Domonkos Julianna, az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Támok Lászlóné jegyző.
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22. 2017.12.08-án rendezte meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium a Gombavató
ünnepségét. melyen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt.

23. 2017.12.09-én került megrendezésre a Fiatalok Határtalanul kezdeményezés második
programjaként a Paulcsik Borház borestje, melyen Izsó Gábor polgármester és Kálmán
Tibor alpolgármester is jelen voltak.

24. 2017.12.12-én rendezte meg a Békés Megyei Kormányhivatal a kihelvezen összevont
vezetői értekezletet, melyen Izsó Gábor polgármester köszöntötte elöadásával a
jelenlévőket. Az értekezleten Kálmán Tibor alpolgármester is részt vett.

25. 2017.12.12-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Szakmai
Fórumot tartott, melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

26. 2017.12.13-án került sor a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium tanterem átadására és megáldására, melyen Izsó Gábor polgármester volt
jelen.

27. 2017.12.14-én tartotta meg a Békési Kistérségi Társulás soron következő ülését, melyen
Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző vettek részt.

28. 2017.12.14-én tartotta a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ karácsonyi ebédjét, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében
Deákné Domonkos Julianna. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt

29. 2017.12.15-én sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester az Esély Otthon
Programmal kapcsolatosan.

30. 2017.12.15-én került megrendezésre a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által az Új
szolgálati gépjárművek ünnepélyes átadása, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

31. 2017.12.15-én rendezte meg a Dr. Illyés Sándor EGYMI a karácsonyi gálaműsorukat.
melyen Izsó Gábor köszöntötte a részvevőket.

32. 2017.12.15-én került megrendezésre a békési Alapfokú Művészeti Iskola
Növendékhangversenye, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné
Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.

33. 2017.12.15-én került megrendezésre a Hétkrajcár Egyesület Karácsonyi ünnepsége,
melyen Izsó Gábor polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő mondtak
köszöntő beszédet. Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester, Támok Lászlóné jegyzö, Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke is jelen voltak.

34. 2017.12.16—án az Ünnepi Hét Krajcár Gyermekélelmezési Program keretében 300 fő
részére osztottak ételt a rendezvénytéren. Izsó Gábor polgármester köszöntötte a
programban résztvevőket. Kálmán Tibor alpolgármester pedig segédkezett az
ételosztásban.

35. 2017.12.19-én rendezte meg a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
települések tekintetében, valamennyi településre kiterjedően konzultációs fórumát.
melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

36. 2017.12.19-én került megrendezésre a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum Hajnal István Idősek Otthonában a Karácsonyi ünnepségük, melyen Izsó Gábort
polgármester is részt vett.
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37. 2017.12.19-én tartotta meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soron
következő ülését, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

38. 2017.12.20-án került megrendezésre a Békéscsabai Tankerületi Központ által a Nemzeti
Köznevelési Értéktár Békés Megyei Mintaprogramjának ünnepéLyes záró rendezvénye,
melyen Békés Város Önkormányzatát Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke képviselte.

39. 2017.12.20-án került megrendezésre a Karácsonyi Hangverseny a békési Református
Templomban, melyen Izsó Gábor polgármester mondott beszédet. Az ünnepségen
Kálmán Tibor alpolgármester, Tárnok Lúszlóné jegyző, Mucsi András. az Ügyrendi.
Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Deákné Domonkos Julianna,
az Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottság elnöke vettek részt.

40. 2017.12.21-én tartották meg a DAREH Taggyűlésének ülését Orosházán. melyen Izsó
Gábor polgármester és Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető vettek részt.

41. 2017.12.21-én rendezte meg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a karácsonyi
ünnepségüket a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán, melyen Izsó Gábor polgármester és
Támok Lászlóné jegyző vettek részt.

42. 2017.12.21-én került megrendezésre a Szegények Karácsonyi ünnepsége a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ szervezésében, ahol 00 élelmiszercsomagokat osztottak a
rászorulóknak. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző
vettek részt.

43. 2017.12.23-án rendezte meg a Békési Polgárörség Közhasznú Szervezete az évzáró
ünnepségüket, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

44. 2017.12.23-án valósult meg a Hetednapi Adventista Egyház, élén Simon Csaba
lelkipásztor kezdeményezésében. a Teleky utcai Baptista Gyülekezet és Békés Város
Önkormányzata közremüködésében a Hetednapi Adventista Egyház Békés-Csongrád
Megyei Kórusának jótékonysági koncertje, melyen a befolyt összeget a Hétkrajcár
Egyesületnek adománvoztak a szervezők. A koncerten Izsó Gábor polgármester és Mucsi
András. az Ügwendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vettek részt.

45. 2017.12.27-én került megrendezésre az MLSZ Bm-i Igazgatósága és a Bm-i
Polgármesterek válogatottja álta’ a Békési megyei polgármesterek év végi
sporttalálkozója, melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

46. 2018.01.06-án a B.Ú.É.K. Békés Újévi Hangverseny Izsó Gábor polgármester úr évnyitó
gondolataival kezdődött, majd ünnepi köszöntőt mondott Mucsi András, az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. A koncerten több önkormányzati
képviselő is megjelent. A pohárköszöntőt Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondta.

47. 2018.01.11-én, Izsó Gábor polgánTiester ismertette a nyertes pályázatokat
sajtótájékoztatóján.

48. 2018.01.12-én tartott a Megyei Jogú Városok Szövetsége egy migráció ellen szóló
konferenciát, melyen Izsó Gábor polgármester volt jelen.

49. 2018.01.12-én a Békés Megyei Polgárörök Szövetsége a ..300x 100 Biztonság” kiemelt
program végrehajtásával kapcsolatban értekezletet tartott, melyen Kálmán Tibor
alpolgármester vett részt.

50. 2018.01.13-án tartotta Gyula Város Önkormányzata az Újévi polgármesteri fogadását,
melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

4



Előterjesztés Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. Február 01-jel ülésére

51. 2018.01.16-án került sor a Békési Fürdöért Közhasznú Közalapítvány soron következő
ülésére, melyen Izsó Gábor polgármester is Jelen volt.

52. 2018.01.17-én tartották meg a DARE[1 Taggyűíésének ülését Orosházán. meLyen Izsó
Gábor polgármester és F{olopné dr. Szirein Beáta osztályvezető vettek részt.

53. 2018.01.19-én, idén is Újévi Fogadáson köszöntötte városunk Békés legjelentősebb
vállalkozásait. Az állófogadással egybekötött eseményen Izsó Gábor polgármester majd
Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Idén több mint százan
fogadták el a meghívást.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

2017. év november hónapban elvé2zett munkák

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

1. Az .Jlle2ális hulladék lerakóhelv felszámolását célzó startmunka” programunkban
vállaltuk. hogy 30 Fő a városban. illetve a peremkerületekben szedi az illegálisan lerakott
hulladékokat. továbbá az egvidejüteg elvégezzük az illegálisan lerakott szemét körül
kaszálást. A munkaprouramban résztvevők kerékpárral folyamatosan járják a várost, és
műanyag zsákokba gyüjtik a szemetet, ami mintegy 25-30 zsáknyi felszedett hulladékot
jelent napi szinten.
A protzramban részvevők által érintett területek:
a főútvonalak és a kerékpárutak mentén fekvő közterűletek, a temetők környéke. Ibrány.
Szécsény kert. Dánfok. Oncsa. Sebök kert. Bánhida. Malomvég. Borosgván. Hatház. Veres
Péter tér. Töröksziget. Bánvég, Természetvédelmi terület, Csabai u.. Cseresznye u.. Rákóczi
u.. Pető5 u., Ujváros. Szarvasi u.. Kossuth u.. Hatház. Táncsies u., Vásárszél u., Május I
park.
Ilteí.álisan lerakott szemét körüli kaszálással érintett területek: Borosgyán, Bánvég. Oncsa.
Szécsény kert, Természetvédelmi terület, Jégvermi kert, Tárház u.. Hunyadi u.

A Közút prouramunk során kifejtett Főbb tevékenységeink: a város útjainak padkázása,
kátyúzása. járda javítása. A városban folyamatosan metisztítjuk és hetyreigazítjuk az útjelző
táblákat.

Elrcqeu padká:ási munkálatok helvs:ínei: Kőrösi Csoma Sándor u.. Fáy u.. Cseresznye u..
Csabai u., Verseny u.. Kossuth u.. Rendezvénytér. Táncsies u.. Szent Pál sor, Dánfok. Veres
Péter tér, Szőlő u.. kerékpárút
Elvqzeti kcitvibási munkálatok helvs:ínei: Szilva u., Kecskeméti u.- Jantyik u., Kurta u.. Fáy
u., Mezei u., Posta u., Damjanich u., Hidvégi u., Bethien u.. Széchenyi tér
Ebé2zett fa nvaka:ásj munkálatok helvs:ínei: Táncsics u.. Gyöngy u., Báthory u., Zsinór u.,
Lánc u., Bethlen u., Arvíz u., Zsinór u., Csabai u., Fáy u., Kisvasút sor
Eréb eh’éeiett nugnkák: Pacsirta utca — Bánvég utca sarok járdaátrakás, Kossuth u. parkoló
bővítés, Csallóközi u. útszélesítés, Malomasszonykert- Róna u. járdaátrakás, Rákóczi u.
Fényvisszaverő oszlop leásása

2. A Belviz proramunk 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.
Elvégzett munkálatok: Mederburkolt árkok takarítása (Módcz Zsigmond u., Gagarin u.,
Kalász u., Fáy u., Bartók u., Bocskai u., Gagarin u.), Bánvég utca záportározó kaszálása,
Petőfi u. bejáró tisztítása, Pető5 u. Cigányvízláda kaszálás. Petöf5 u. árokásás, rézsűzés.
Kossuth u. zárt csapadékelvezető kiépítése, Szélső u. Fedett csatorna és aknakészítés. Libazug
u. fedett csatorna és víznyelő készítés, Szabó Dezső u. fedett csatorna készítés, Kereszt u.
víznyelő építés.
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Egyéb elvézzett munkálatok: Töröksziget fWdutak karbantartása, Jégvermi kert karbantartás,
Szécsény kert földút egyengetése, Róna u. úthengerezés, Malomkert járdás dűlő javítása,
Dánfok útegyengetés.

2017. december hónapban elvégzett munkák

Munkánk során szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, továbbá betonelemeket gyártunk a
Szarvasi úti telephelyünkön, melyet a helyi sajátosságokra épülő startmLlnkaprogram 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 lerakóheiv felszámolását célzó startmunka” programunkban
vállaltuk, hogy 30 Fő 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: kerékpárutak mentén, temetők körül,
főútvonalak mellett. Bánhida. Dánfok, Oncsa, Sebők kert, Szarvasi u., Körgát, Borosgyán, Veres
Péter tér, Szécsény kert, buszmegállók körül, Csatárkert, Bánvég, Természetvédelmi terület,
Malomvég, Ujváros, Rákóczi u.. Csabai u., Cseresznye u., Petőfi u.

A Közút pro2ramunk során kifejtett Főbb tevékenységeink: a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző
táblákat.

Elvégzett padkázási munkálatok helvszínei: Kőrösi Csoma Sándor u., Kossuth u., Táncsics u.,
Petőti u., Csabai u., Cseresznye u., Szent Pál sor, Fáy u.
Elvézzett kátvúzási munkálatok helvszínei: Kecskeméti u., Gagarin u., Kert u., Kalász u.,
Maróthy u., Szigetvári u.
Evéb elvézett munkák: Kökény u. útjavítás, Petőfi u. burkolat javítás, útjavítás, Szilva u.
aszfaltos utca javítása

2. A Belvíz pro2ramunk 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.

Elvégzett munkálatok: Körgáton kaszálás. Szélső u. rézsűzés, földhordás. Petőfi u. árokásás.
rézsűzés, Mederburkolt árkok takarítása (Gagarin u., Móricz Zsigmond u., Bartók Béla u.,
Kalász u., Rákóczi u.) Csabai u. aknakészítés, Cseresznye u. vízelvezető vápa vágása élvágóval,
bontókalapáccsal
Ezvéb elvégzett munkálatok: a Dánfok mezőgazdasági terület körüli utak karbantartása, Malom
kert földútra belógó fák nyakazása, Töröksziget mezőgazdasági íNdút karbantartása
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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-3.1.1-15-BS1-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953,- Ft, támogatási igény 399.718.953,-Ft. saját erő 0 Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
2. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhivásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.l-l5-BSI-20l6-
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 elsö mérrőldkőig vállalt feladatok teljesültek.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékviz elvezetés kialakítása” címmel
pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-15-BSI-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-1.1.3-l5 kódszámú felhívásra ..[lelvi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése’ címmel pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.1.3-1 5-BS I -2016-00012. Pályázati ősszköltség 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 élhetöbb békési városközpontért’ címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-l5-BSI-2016-
00001. Pályázati ősszkőltség 498.579.000,-Ft, támogatási igény 498.579.000,-Ft. saját erő O Ft.
A támogatási kérelmet elutasították az alábbiak szerint:
„A területi szempontú értékelésnél a TOP és VP források szinergiájával megvalósítható
multiplikatív beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez történő magasabb szintű
hozzáj árulást elősegítő támogatási kérelmek részesültek előnyben.”
6. A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.l-15-BSI-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 megkőtésre került. A
tervezési munkák vannak folyamatban.
7. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható tudzrnusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-l .2.1-1 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség
309.999.6]8,-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.l-l5 kódszámú felhívásra ..Békés. gyermekon’osi rendetök kialakitása’
címmel pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.l.l-15-BSI-
2016-00022. Pályázati összkökség 59.999.880,-Ft, támogatási igény 59.999.880,-Ft. saját erő O
Ft. A támogatási kérelmet elutasították az alábbiak szerint:

Területi szempontú értékelésnél ci jejles:tendo. illene ci komplex programmal Jjleszteizdő
járások támogatási kérelmei előn ben részesültek. Békés nem tartozik ezen járásuk közé ci
290/2014. (XL 26.) Korm. rendelet alapján. A fjles:tés 000 tő lakosságszámot meghalaclo
településeiz valósi,! meg, meUvel szemben prioritást élveznek az ezen lakosságszám alatti
települések.
9. A TOP-4.2.l-l5 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2.l-15-BSI-
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2016-00024. Pályázati összköltség 55.905.400,-Ft. támogatási igény 39.581.023,-Ft. saját erő
16.324.377,- Ft. A támogatási kérelmet elutasították az alábbiak szerint:
„Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési Programja kiemelten kezeli a
perifériálisjellegü. hátrányos helyzetű területek íelzárkóztatását. A mezőkovácsházi és a sarkadi
járás fetzárkóztatását segítő fejlesztések kompiexitását mérő kritérium a Mezökovácsházi Járási
Fejlesztési Stratégiájához 2014-2020 (a továbbiakban:MJFS) és a Sarkadi Járási Fejlesztési
Stratégiájához 2014-2020 (a továbbiakban: SJFS) történő illeszkedése a projekt adatlapon nem
kellő részletezettséggel jelenik meg.”
10. A TOP-3.2.l-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-15-BSl-2016-
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 felhívásra „Békés. napelem rendszer kia]akítása” címmel
pályázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TQP-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 159.823.150,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése folyamatban
van.
12. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhivásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3.1-1 5-BS 1-2016-00010. Pályázati ősszkőltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény
519.112.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 5 19.1 12.500,-Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkötése folyamatban van.
13. Pályázatot nyújtottunk be a 2015. évi tanyafejlesztési programból megvalósított zártkedi
rekultivációs program folytatására, bövítésére. A 4. célterület keretében egyedi támogatási
kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű fNdrészlet művelési célú
revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében
igazohan 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 benvújtottuk.
14. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidöben
benyújtottuk jelentkezésünket. 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. 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 megtörtént, támogatást kapott.
lő. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP
1.2.1 -VEKOP- 16-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,-Ft, támogatási igény 8.956.424
‚-Ft, saját erö O Ft. A pályázat 8.956.424.-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került.
17. 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 (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
11. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
in1iastrukturá1is fejlesztése, felújítása. Beruházás kőltsége bruttó 3 1.577.280,-Ft, támogatás
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bruttó 29.998.416,-Ft, saját erő bruttó 1.578.864,-Ft. A pályázat 29.998.416,-Ft támogatást
kapott.
18. A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázaiunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.L2-16-BS1-2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,-Ft, támogatási igény 300.000.000.-Ft. saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
19. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb
jövőért”, Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erölbrrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási pdodtás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
etősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső
Összes költség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.231 €. Nagyszalontával ás a
két civil szervezettel együtt az ősszköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott.
20. Az EFOP-l.2.l 1-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
itjúságsegítő programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: EFOP-l.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,-Ft, támogatási igény
200.000.000,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 200.000.000.-Ft támogatást kapott. A támogatási
szerzödés megkötése folyamatban van.
21. A TOP-2.l.2-16 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontérf’ címmel
pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-l6-BSI-20l7-
00007. Pályázati összköltség 299.999.908,-Ft, támogatási igény 299.999.908,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 299.999.908,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése folyamatban
van.
22. A TOP-2.l.3-l6 kódszámú felhivásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-16-BSI-
2017-00011. Pályázati összköltség 373.399.040,-Ft, támogatási igény 378.399.040,-Ft, saját erő
o Ft. A pályázat 378.399.040,-Ft támogatási kapott. A támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.
23. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-
2017-00019. Pályázati összköltség 2]9.068.334,-Ft, támogatási igény 219.068.334,-Fi, saját erő
o Ft. A pályázat 219.068.334,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.
24. A TOP-3.2.l-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-l6-BSI-
2017-000 19. Pályázati összköltség 205.994.000,-Ft, támogatási igény 205.994.000,-Ft, saját erő
O Ft. A pályázat 205.994.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.
25. A TOP-l.4.l-12 kődszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tomaszoba
kialakítása címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.4.1-1 6-BS 1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,-Ft, támogatási igény 49.999.900,-
Ft, saját erő O Ft. A pályázat 49.999.900,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötése folyamatban van.
26. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiirt telephely korszerűsítési programra határidőben
benyújtottuk pályázatunkat. Pályázati összköltség 9.017.000,-Ft, támogatási igény 70%, saját erő
2.705.100,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt megy

Békés, 2018. január 19.
/ 7’

Jzsó Gábor
polgármester

10


