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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 Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

I. 2018.02.21-én, a Békés Megyei Önkormányzat és az OTP Bank N.,,Top Békés

megyei végrehajtásának aktuális kérdései” címmel tartott tájékoztatást, melyen Békés

Város Önkormányzata képviseletében Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető vett részt.

2. 2018.02.22-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület megemlékezést és koszorúzást

rendezett Irányi Dániel emlékére a Városháza udvarán. Az ünnepségen Dankó Béla
országgyűlési képviselő, valamint Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó
Gábor polgármester, és dr. Kiss Mihály aljegyző vettek részt.

3. 2018.02.22-én került megrendezésre a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület által a
LEADER pályázatokkal kapcsolatos szakmai Fórum, melyen Kálmán Tibor

alpolgármester vett részt.
4. 2018.02.23-án került sor a BKSZ Plusz Kfl. és a BKSZ Kft. Felügyelő Bizottság

űléseire.
5. 2018.02.25-én a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett

megemlékezésen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester

és Kálmán Tibor alpolgármester 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.

6. 2018.02.26-án a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soros ülést tartott,

melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.
7. 2018.02.27-én az Arany János emlékév záró programjaként „Arany-emlék” címmel, egy

életrajzi elemekkel, versekkel, balladákkal, zenei aláfestéssel gazdagított irodalmi műsort

tekinthettek meg a békési lakosok. A záró estet Izsó Gábor polgármester nyitotta meg

köszöntő szavaival.

8. 2018.03.01-én Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő természetbeni

támogatásként szenet osztott az előzetesen benyújtott kérelmek alapján. A szénosztáson

Izsó Gábor polgármester és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vettek részt.
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9. 2018.03.01-én került sor Mezőberény Város Önkormányzatával az ..EFOP
Településeinkért” című közös pályázattal kapcsolatos egyeztető megbeszélésre. melyen
Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester és Sápi András gazdasági
osztályvezető-helyettes vettek részt.

10. 2018.03.01-én tartotta meg a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnökségi és Tanácsi ülését, melyen Izsó Gábor polgármester
volt jelen.

II. 2018.03.03-án rendezte meg a Békés Megyei Polgárörök Szövetsége közgyűlését,
melyen Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester vettek részt.

12. 2018.03.05-én került sor a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége soron
következő Elnökségi ülésére, melyen Földesi Boglárka városfejlesztési menedzser vett
részt.

13. 2018.03.05-én tartotta meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a 2017. évi értékelő
énekezletét. melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Balázs László, a
Pénzügyi Bizottság elnöke vett részt.

14. 2018.03.06-án nőnap alkalmából Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor
polgármester a Szent Lázár Alapítvány női alkalmazottait, a Békés Város Szociális
Szolgáltató Központ és a Békési Polgármesteri Hivatal női dolgozóit, a Dr. llepp Ferenc
Általános Iskola női alkalmazottait és a Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete női tagjait köszöntötték.

15. 2018.03.07-én tartotta meg Békés Város Önkormányzata második lakossági fórumát a
kézilabda munkacsamok témájában.

ló. 2018.03.08-án nőnap alkalmából Izsó Gábor polgármester a Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum ünnepi műsorán köszőntötte a hölgyeket.

17. 2018.03.08-án került sor a Helyi Akció Csoport soron következő ülésére, melyen
Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

18. 2018.03.09-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság événékelő igazgatósági
tiszti értekezletet tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

19. 2018.03.09-én a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság „Biztonságos Közlekedés
Gyermekszemmel” című gyermekrajz kiállítást rendezett a Békési Gyermekkönyvtárban.
A kiállítás megnyitóján a helyezést elért gyermekeknek Mucsi András az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke adta át a díjakat.

20. 2018.03.09-én került megrendezésre a XVI. Országos Textiles Konferencia Békéscsabán,
melynek megnyitó ünnepségén Izsó Gábor polgármester vett részt.

21. 20t8.03.09-én került sor a TOP CLLD kapcsán a projektmenedzsment és pénzügyi
vezetői képzésre Kecskeméten. melyen Kálmán Tibor alpolgármester, Barna Barbara
műszaki osztályvezető-helyettes és Budás-Budai Tűnde civil és kommunikációs referens
vettek részt.

22. 2018.03.09-én tartotta meg a Békési Kajak-Kenu CIub Közhasznú Egyesület évzáró
vacsoráját, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg és Kálmán Tibor alpolgármester,
mint az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket.

23. 2018.03.14-én rendezte meg a Dr. Ilepp Ferenc Általános Iskola és Alaptbkú művészeti
Iskola Március IS-i ünnepségét, melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.
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24. 2018.03.14-én rendezte meg a Reményhir Intézmény Eötvös József Általános Iskola az
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét, melyen Békés
Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester voltjelen.

25. 2018.03.15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc városi ünnepségén
Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke. Izsó Gábor
polgármester, Békés Város képviselői és a clvii szervezetek vezetői koszorúztak. Ünnepi
beszédet Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott, valamint koszorúját is elhelyezte
az emlékműnél.

26. 2018.03.15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére
Magyadttabén járt Békés Város Önkormányzata képviseletében Pocsaji Ildikó bizottsági
tag és Barna Zoltán bizottsági tag. Az ünnepség végén elhelyezték a város koszorúját Is
az emlékműnél.

27. 2018.03.16-án került meurendezésre a Bóbita - Integrált tagóvoda jótékonysági bálja.
melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

28. 2018.03.19-én a Békési Rendőrkapitányság 2017. évet értékelő éves munkaénekezletet
tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

29. 2018.03.19-én került megrendezésre a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola.
Szakiskola. Készségfejlesztö Iskola és Kollégium Szakmai konferenciájának Ünnepi
megnyitója. melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Deákné Domonkos
Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

1, Helyi sajátosságokra épülő program:

A program során szelektív és zöldhulladékot gyűjtünk, Illetve a zsákok legyártása Is a munkaterv
része. A Szarvasi úti, Illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink,
szerszámaink karbantartását, javítását.

2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása startmunka programunkban vállaltuk, hogy 30 M a
városban, Illetve a peremkerületekben szedi, az illegális hulladékokat. Kerékpárral a műanyag
zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos gyűjtenek:
Töröksziget, Május 1 park, Szécsény kert, külterület, Bánhida, Dánfok, kerékpárút mentén, Sebök
kert, Oncsa, Malomvég, temetők körül, játszáterek körül, Bánvég, körös part, Párizs, buszmegállók
körül, természetvédelmi terület.

3, Belterületi közutak karbantartása programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazitjuk az útjelző táblákat.
A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása alapján történik.

Padkáztunk: Körösi Csoma Sándor u., Csabai kerékpárút, Veres Péter tér, Kossuth u., Csíkos u.,
Rendezvény tér, Cseresznye u., Fáy u.

Kátyúzás az időjárás függvényében a következő utcákban voltak: Szabadkai u., Károlyi u., Jókai u.,
Mátyás Király u., Hunyadi u., Kasza u., Dózsa György u., Fülöp u., Mátra u., Bólyai u., Szabó Dezső u.,
Szőlő u., Kőrösi Csoma Sándor u., Teleky u., Széchenyi tér, Asztalos u., Zsinór u., Szendrei u., Szent Pál
sor, Csabai u., Korona u., Kisvasút sor, Deák Ferenc u., Arany János u., Báthory u., Kinizsi u., Durká u.,
Gagarin u,, Kert u., Jantyik u., Szigetvári u., Maráthy u., Nyíl u.

Malomasszonykert járdás dűlő takaritása, áy u., Csabai u. nyakazás, közutak mellett lévő gallyak
elszállítása, piacnál járdarakás, Kisvasút sor maklóra vágás, gallyazás, Dánfokon mezőgazdasági utak
karban tartása.

4, Belvízelvezetés programunk fö tevékenysége árkok tisztítása, burkolása, csatorna kiépítés,
vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takaritása folyamatos volt,
mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály klírása alapján történik.

Mederburkolt csatorna takarítása: Gagarin u., Bartók Béla u., Móricz Zsigmond u., Kalász u.

Telep u. úttest és csapadékárok között föld lenyesése, vízelvezetés megoldása, padkafeltöltés, Körgát
ároktisztítás, Bocskai u. víznyelő betonozása, Nyár u. csapadékakna készítése.

Vizelvezető vápák kialakítása: Hunyadi u., Szabadkai u., Mátyás Király u., Borosgyán u., Attila u.,
Sebők kert

Hó és síkosság mentesités elvégzése a városban
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1. A TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-i 1.1-1 5-BS 1-2016-
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-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen11 címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-15-381-2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- 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 médbldkőig vállalt feladatok teljesültek.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 5-381-2016-
00002. Pályázati összköltség 154.305.000,- Ft. támogatási igény 154.305.000,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 154.305.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az 1.
mérfbldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.
4. A TOP-1.l.3-15 kódszámú felhivásra ..Helvi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.1.3-1 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. Az engedélyeket megkaptuk.
5. A TOP-1.l.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.l-15-B8l-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. Az
engedélyek megérkeztek. Az 1. mérföldköig vállalt feladatok megvalósultak.
6. A TOP-l.2.1-l5 kódszámú felhivásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható tudzmusfejlesztés — DánfoC címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-l .2.1-1 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 szerzödés megkötésre került. A tervezési munkák vannak
folyamatban.
7. A TOP-3.2.l-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. I - I 5-BS 1-2016-
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. Az I.
méribldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.
8. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l 5-BS 1-2016-
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 szerződést megkötöttük, a más
pályázatokkal való átfedések miatt annak módosítása folyamatban van.
9. A TOP-4.3.l-l5 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
4.3.l-l5-BSI-20l6-000lO. Pályázati összköltség 519.112.500.- Ft, támogatási igény
519.112.500,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 519.112.500.- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés aláírásra került, a tervezési munkák folyamatban vannak.
10. Pályázatot nyújtottunk be a 2015. évi tanyafejlesztési programból megvalósított zártkerti
rekultivációs program folytatására, bővítésére. A 4. célterület keretében egyedi támogatási
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kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű főldrészlet müvelési célú
revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében
igazoltan őshonos Vagy táj Fajta növény kerül ültetésre Vagy telepítésre. A pályázat nyert. a
megitélt támogatási összeg 9.100.000.- Ft. saját eröt nem igényel. Az elszámolást benvújtottuk.
11. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sponpark Programban való részvételre határidőben
benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú
sportpark építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú sportpark
épitésre kaptunk lehetőséget.
12. Ilatáridőben 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 felhivásra. „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése”
címmel. Pályázati ősszköhség 93.133.291,- Ft, támogatási igény 79.163.297,- Ft. saját erő
13.969.994 Ft. A pályázat elbírálása megtörtént az igényeltek szerinti támogatást kapott.
13. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP
l.2.l-VEKOP-l6-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,- Ft, támogatási igény
3.956.424,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkötésre került, pályázat megvalósítása folyamatban van.
14. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkontányzatokért 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 Onkontányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
infrastrukturális fejlesztése, felújítása. Beruházás költsége bruttó 3 1.577.280,- Ft, támogatás
bruttó 29.998.416,- Ft, saját erő bruttó 1.578.864.- Ft. A pályázat 29.998.416,- Ft támogatást
kapott.
15. A TOP-l.l.2-16 kódszámú felhívásra „Békés. inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.2-l6-BSI-2017-
00008. Pályázati összkölség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, Saját erő O Ft.
A páLyázat elbírálása még nem történt meg.
16. Az [NTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRANME” Partnerség egy jobb
jövőéW, 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 (Egvüttmüködés közös értékek és erőforrások terén) . Békésre eső
összes költség 844.613 €. igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a
két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott. a
támogatási szerződés megkötésre került.
17. Az EFOP-l.2.l 1-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
ifúságsegítő programjaj’ címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: EFOP-l.2.l 1-16-2017-00046. 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
szerződés megkötésre került.
18. A TOP-2. 1.2-16 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontérf címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma; TOP-2.l.2-16-BSI-2017-
00007. Pályázati összköltség 299.999.903,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. a
tervezési munkák folynak.
19. A TOP-2.l.3-l6 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-l6-BSI-

6



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

2017-0001 L Pályázati ősszköltség 373.399.040,- Ft, támogatási igény 378.399.040,- Ft, saját erő
0 Ft. A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. a
tervezési munkák folynak.
20. A TOP-3.2.l-l6 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-
2017-00019. Pályázati összköltség 219.068.334,- Ft, támogatási igény 219.068.334,- Ft. saját erő
O Ft. A pályázat 2 19.068.334,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. a
más pályázatokkal való átfedés miatt annak módosítása van folyamatban.
21. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BSJ-
2017-00019. 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 megkötésre került, a
tervezési munkák folynak.
22. A TOP-1.4.l-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 49.999.9O0 Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került, a tervezés van folyamatban.
23. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephelx korszerűsitési programra határidöben
benvújtottuk pályázatunkat. Pályázati összköltség 9.01 7.000.- Ft, támogatási igény 70%, saját
erő 2.705.100,- Ft. Az elbírálás megtörtént, az igényelt támogatási összeggel azonos összegben
nyert a pályázat.
24. A Földmüvelődésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszámú zártkerti besorolású
főldrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására kiírt pályázatára határidőben benújtottuk pálvázawnkat. Az összköltség
9.999.980.- Ft. támogatási igény 100%. saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt
meg.
25. A Nemzetpolitikai Allamtitkársághoz „TTP-KP- 1-2018/1-000076” azonosítójú
támogatási kérelmünket benyújtottuk, melyet pozitívan bíráltak cl, amely alapján 1.400.000 Ft
összegű támogatásban részesült Békés Város Onkormányzata. A támogatás a Magyar Kormány
5nanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolitásával valósul meg.

Békés, 2018. március 22. i

i% Gbor
olgá/mester
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