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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület
I két ülése között történt

1 • eseményekről,

Döntéshozatal módja: Jtéknzényező bízol/súg:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkésziíeue:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebies Emőke
önkormányzati tanácsadó

1. 2018.03.20-án, a köszöntötte Izsó Gábor poluármester Vád Lászlóné szépkorút 90.
születésnapja alkalmából.

2. 2018.03.20-án adta át Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester
Békésen a 4 millió forint értékű EEC készüléket, melyet a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógvfürdő vásárolt meg.

3. 2018.03.20-án tartott Dankó Béla országgyűlési képviselö és Izsó Gábor polgármester
Aradszki András energiaügyért felelős államtitkárral egy sajtó nyilvános bejárást azokon a
helyeken, ahol az épületenergetikai beruházások lesznek a városban.

4. 2018.03.24-én rendezte meg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum és a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományörző Közhasznú Egyesület a Nefelejcs-dij átadó
ünnepségét a Békési Galédában, melyen Barkász Sándor képviselő mondott köszöntő
beszédet. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő vett
részt. Szőnyi Graciella, több évtizedes kiemelkedő és példamutató zenepedagógusi
munkájáért. valamint a kultúra egyéb területein kifejtett tevékenységéért, Barkász Sándor a
helyi kultúrát támogató tevékenységéért lett az idei év díjazottja.

5. 2018.03.25-én került megrendezésre a Virágvasámapi Vásár Békésen a Piac téren, ahol
Izsó Gábor polgármester mondott beszédet.

6. 2018.03.26-án került megrendezésre a Katasztrófavédemi verseny Békés-Dánfokon,
amelyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

7. 2018.03.28-án került megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében a Békés Megyei Zeneiskolák Fuvolaversenye, melynek
megnyitóján Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

8. 2018.03.29-én került sor az Alföldvíz Zrt. 2018. évi rendkívüli közgyűlésére. melyen Izsó
Gábor polgármester vett részt.

9. 2018.03.29-én rendezte meg a Saser Elektronik Kit Családbarát rendezvényét, melyen
Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.
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10. 2018.04.03-án került megrendezésre a Békési Gyógyászati Központ ás Gyógyfürdő által
az „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projektnyitó
rendezvénye, melyen Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

1. 2018.04.05-én, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az RSZTOP keretében,
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot osztott a rászoruló személyek részére. A
rendezvényen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

12. 2018.04.05-én az Országos Idősügyi Infokommunikációs Program keretében sajtó
nyilvános esemény keretében kerültek átadásra a Vészjelző. segélyhívó karperecek. Az
átadáson Dankó Béla országgyülési képviselő és Izsó Gábor polgármester is jelen voltak.

13. 2018.04.05-én adta át ünnepélyesen a Békési Fürdöért” Közhasznú Közalapítvány a
Békési Uszoda és Gyógyfürdőnek és Békés Város Önkormányzatának az Új finn szaunát.

14. 2018.04.06-án került megrendezésre a Békési Polgárőrség KözhasznÚ Szervezet
évértékelő közgyűlése, melyen KáLmán Tibor alpolgármester vett részt.

15. 2018.04.06—án került megrendezésre az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány 13.
Jótékonysági bálja, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

16. 2018.04.07-én rendezte meg a Farkas Gyula Oktatási Alapítvány jótékonysági estjét,
melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

17. 2018.04.10-én tartotta meg a Békési Kistérségi Társulás a soron következő ülését
Mezőberényben, melyen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző vettek részt.

18. 2018.04.10-én a köszöntötte Izsó Gábor polgármester Békési Sándomé szépkorút 90.
születésnapja alkalmából.

19. 2018.04.11-én került sor a KBC Nonprofit Kit FEB ülésére és a soron következő
taggyűlésére, melyen [zsó Gábor polgármester vett részt.

20. 2018.04.12-én került megrendezésre Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövö. népi
iparművész, Népművészeti Ifjú Mestere ‚.Emlék-továbbélés című kiállutásának
megnyitója, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt. A kiállításon Deákné Domonkos
Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke mondott beszédet.

21. 2018.04.13-án Békés várossá nyilvánításának 45. évfordulójának alkalmából került sor
Békés város kiválóságainak elismerésére. A kulturális központ színháztermében került
megtartásra az ünnepi képviselő-testületi ülés, amelyen a „Civilek a Városért”, a „Békés
Városért” kitüntetések valamint a „Békés Város Díszpolgára” és „Az Év Békési
Sportolója” elismerő címek kerültek átadásra. Az ünnepségen a megválasztott
diákpolgármester és diák-alpolgármester hivatalosan is beiktatásra került.

22. 2018.04.16-án került megrendezésre a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak
Emléknapja, melyen Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke mondott megemlékező beszédet. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester
és Kálmán Tibor alpolgármester is jelen voltak.

23. 2018.04.18-án, a Békés Járási Helyi Védelmi Bizottság I. félévi soros ülését tartotta meg,
melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

24. 2018.04.18-án került sora Békés Járás Polgántestereinek honvédelmi, katasztrófavédelmi
és védelmi igazgatási feladatainak felkészítésére, melyen Izsó Gábor polgármester vett
részt.

25. 2018.04.18-án tartotta a KÉSZ békési szervezete a KÉSZ által alapított SURSUM
CORDA DÍJ átadási ünnepségét. melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében [zsó
Gábor polgármester ás több önkormányzati képviselő vettek részt.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

1, Helyi sajátosságokra épülő program:

A betonelem gyártás keretében folyamatosan gyeprács téglát gyártottunk 20 fővel. A Szan’asi úti,
illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat gépeink, szerszámaink
karbantanását, javítását.

2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása stanmunka programunkban vállaltuk, hogy 27
Fő a városban, illetve a peremkerületekben szedi, az illegális hulladékokat. 10 fővel szelektív
hulladékot gyűjtünk, és a gyűjtőszigeteket karbantartjuk. Kerékpárral műanyag zsákokba
gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos, gyűjtenek Dánfokon, a
temetők körül, a természetvédelmi területen, főútvonalak mentén, Vásárszél u., Oncsa, Párizs,
Sebők kert, Szarvasi u., Május I park, Veres Péter tér. Ady u., Malomvég, Ujváros. Krisztina zug.

A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.

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

Padkáztunk: Cseresznye u.. Csabai u., PetőH u., Kossuth u., Rákóczi u., Kőrösi Csoma Sándor u.,
Fáy u., Csíkos u., Ady u.

Kátyúzás: az időjárás függvényében a legnaobb kátvúkat töltöttük fel hidegaszfaittal és
munával a következő utcákban: Kispince u.. Oternető u.. Keserű sor u.. Tátra u.. Szabó Dezső
u.. Drága u., Kőrösi Csoma Sándor u.. Kecskeméti u., Lengyel Lajos u.. Kossuth u.. Móricz
Zsigmond u.. Fábián u., Irányi u.. Farkas Gyula u., Bartók Béla u.. Verseny u.. Csabai u.,
Vashalom u.. Szent Pál sor. Bánát u., Csallóközi u.. Váradi u., Gőzmalom sor. Jégverem. Kinizsi
u., Kalász u., Szigetvári u.

Kőrösi Csoma Sándor u. járdalap lerakása, Csabai u. járdaátrakás, Kossuth u. monolitjárda
feltörése, járdalapok lerakása, Szánthó Albert u. járdarakás, Fáy u. járdarakás, Széchenyi
tér megsüllyedt burkolatának helyreállítása

4, Belvízelvezetés programunk fő tevékenysége árkok tisztítása, burkolása, csatorna kiépítés.
vizelvezető árkok tisztitása. karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt,
mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiírása alapján történik.

Bólyai u. zártcsatorna készítés. Csabai u. vízelvezető kialakítása, Tátra u.. Mátra u., Deák Ferenc
u. áteresztisztítás, Drága u. víznyelő akna javítása. Jókai u. körgátnál árok kaszálás, N4óricz
Zsigmond-Gagadn u. mederburkolt árok takarítása. Nyereg u. bejáró heLyreállítása, Nyíl u.
árokfenekelés. Rosszerdei csapadékárokba vízelvezető kialakítása

5, Mezőgazdasági rőldút program

Dánfokiutak, Malomasszonykert földutak karbantartása (gallyak és szemét összeszedése)

Hó és síkosság mentesítés elvégzése a városban

3



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

I. A TOP-3.l.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pálázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.l.t-15-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.l-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.l-l5-BSI-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 mérí’öldkőig vállalt feladatok teljesültek.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhivásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 5-BSI -2016-
00002. Pályázati összkőltség 154.305.000,- Ft, támogatási igény 154.305.000,- Ft, saját erö O Ft.
A pályázat 154.305.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az 1.
és a 2. méríNdkö teljesítéséhez szükséges dokumentumok benújtásra kerültek. A kivitelezö
kiválasztásra került, a HUNUT Epitőipad Szolgáltató Kik (5555 Hunya. Kodály utca 16.) a
kőltségkereten belüli ajánlatával nyer. A munkaterület átadása megtörtént.
4. A TOP-1.l.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.3-
15-BSI-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. A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírásra került, ajánlatok
beadása 2018. május 2-án lesz.
5. A TOP-I.t.t-IS kódszámú fethívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.1-1 5-BS 1-2016-
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. mérföldkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek.
6. A TOP-t.2.l-l5 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” cimmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-l .2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.61 8,- Ft,
támogatási igény 309.999.618,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 3 10.000.000,- Ft támogatást kapott.
A támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák elkészültek, a hullámszörf
medencére még nem kaptuk meg az építési engedélyt.
7. A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-15-BSI-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 1.
mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárás
kiirására április utolsó hetén kerül sor.
8. A TOP-3.2.2-l5 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l5-BSI-2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823.L50,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft. saját erö 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-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP
4.3.l-lS-BSI-2016-000l0. Pályázati összköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény 519.1 12.500,-
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Ft, saját erő O Ft. A pályázat 519.1 12.500- 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 fblytatására. bővítésére. A 4. célterület keretében egyedi támogatási
kérelem benyújtásával igényehünk támogatást zártkerti fekvésü rőidrészlet művelési célú
revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében
igazoltan őshonos vagy táj fajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre. A pályázat nyert, a
megítélt támogatási összeg 9.100.000,- Ft, saját erőt nem igényel. Az elszámolás elfogadásra
került.
11. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
benyújtottukjelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db ‚ID” típusú sportpark
építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú sportpark építésre
kaptunk lehetőséget. A helyszín a Baky-Ady utcák sarkán felmérésre került.
12. liatáridöben 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 az igényeltek szerinti támogatást kapott.
13. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
felhivásra pályázatunkat határidöben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-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, pályázat megvalósítása folyamatban van.
14. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
Felelős miniszterei közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl
szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és
c) pontok szerinti Onkorniánvzati feladatellátást szo’gáló fejlesztések támogatására. A pályázat
célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
Beruházás költsége bruttó 31.577.280.- Ft, támo2atás 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 benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1 .2-l6-BSI-20 17-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
16. 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 esö összes
költség: 844.613 E, igényelt támogatás: 802.382 E, saját erő: 42.231 E. 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.2.1 1-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
itjúságsegítő programja” 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, a szükséges tervdokumentáció elkészült.
IS. A TOP-2.l.2-6 kódszámú felhivásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. 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 299.999.908,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. a
tervezési munkák folynak.
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19. A TOP-2.l.3-16 kódszámú felhivásra „Békés. csapadékviz elvezetés kialakítása It. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BSI-
2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási igény 378.399.040,- Ft, saját erő
O Ft. A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a
tervezési munkák folynak.
20. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pálvázatunkat határidöben 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 2 19.068.334,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre kerűh. 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.I-16-BSI-
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-l.4.l-12 kódszámú fe]hívásra „Békés. Korona utcai óvoda tomaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.1-16-BSI-
20 17-00012. Pályázati összkőltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerzödés megkötésre került. a
tervezés van folyamatban.
23. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerűsítési programra határidőben
benyújtottuk pályázatunkat. Pályázati ősszköltség 9.0 17.000,-Ft, támogatási igény 70%, saját erő
2.705.100,- Ft. Az elbírálás megtörtént, az igényelt támogatási összeggel azonos összegben nyert a
pályázat.
24. A Földművelödésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszámú zádkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására kiírt pályázatára határidőben benyújtottuk pálázatunkat. Az összköltség 9.999.980.-
Ft. támogatási igény 100%. saját erő O Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 9.634.220,- Ft
támogatást kapott.
25. A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló
1601/2016. (Xl. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban —

veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek. a müemléki értéket képviselő
vidéki épített örökség megóvása, megőrzése. fenntartása érdekében — a Népi Építészeti Program
megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság, mint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. *-a szerinti lebonyolító szerv támogatási felhívást tett közzé,
melyre a Durkó u. 8. ingatlan felújításával pályáztunk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,-
Ft, az igényelt támogatás mértéke 50%, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50%. azaz
bruttó 5.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2018. április 20.

or
polgármester
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