
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i ülésére

Sors:ánz: Tó;gv:

Tájékoztató a Képviselő-testület
]\Jr /1 két ülése között történt fontosabb
I I J I 1 • eseményekről, értekezletekről
Döntésl,o:ntnl módla: VúIe,né,nező hi:uiisci’:

Egyszerű többség

Tágva/ós módja: Előkészíwtíe:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebies Emőke önkormányzati tanácsadó

1. 2018. 06. 21-én tartotta a Dr. [Iepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanévzáró ünnepségét, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

2. 2018. 06. 23-án került megrendezésre a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
szervezésében n „Fuss a nyárba” utcai futóverseny, melyen köszöntőt mondott Izsó Gábor
polgármester. A versenyt megnyitotta Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási. Kulturális és
Sport Bizottság elnöke és Kálmán Tibor alpolgármester.

3. 2018. 06. 23-án került megrendezésre a Békés-tarbosi Zenebarátok Körének közgyülése
melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

4. 2018. 06. 24-én Emléktábla avatást tartott a Tokaji család és a Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület, Tokaji Gábor egykori iskolaigazgatóra emlékezve. Az avatáson Izsó Gábor
polgármester vett részt.

5. 2018. 06. 25-én tartotta a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soron következő
ülését, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

6. 2018. 06. 26-án került megrendezésre a ROHU-14 „a természeti értékek megőrzése, védelme
és népszerűsítése a Nagyszalonta-Békéscsabai határ menti térségben - The Nature Corner”
címÜ pályázat nyitórendezvénve a Békési Polgármesteri Hivatalban, ahol a nyitóbeszédet
Kálmán Tibor alpolgármester tartotta.

7. 2018. 06. 27-én, a Nagyszalontai Városházán folytatódott n ROHU-14 projektnyitó
rendezvény, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

8. 2018. 06. 28-án a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
a TOP keretében szakmai konferenciát szervezett. melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett
részt.

9. 2018. 06. 28-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Országos
információs napokat szerveztek. Békés Város Önkormányzata képviseletében Gál András
osztályvezetö és I lolopné dr. Sztrein Reáa osztályvezető vettek részt.

10. 2018. 06. 29. - 07.01. között Békés város lengyel testvédelepülésére, Myszków-ba látogatott
Békés Város Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester.

II. 2018. 06. 29-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium. Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium Tanévzáró Űnnepségén Kálmán Tibor alpolgármester mondott köszöntö beszédet.
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12. 2018. 06. 29-én a XLII. Búkés-tarhosi Zenei Napok keretén belül a Beleneéres
Néptáncegyüttes adott gálaműsort a kulturális központ színháztermében. A gálanyitó
köszöntőbeszédét Kálmán Tibor alpolgármester tartotta.

13. 2018. 06. 30-án, 12. alkalommal rendezték meg az Egy hajóban evezünk vízitúrát, ahol
Kálmán Tibor alpolgármester Úr képviselte Békés Város Önkontányzatát.

14. 2018. 07. 04-én Foglalkoztatási Fórum került megrendezésre a TOP-5.l.2.-15-BSI-2016-
00002 projekt keretében. ahol az igénybe vehető munkaerő piaci szolgáltatásokat. és képzési
lehetőségeket ismertették. Békés Város Önkormánvzatát Takács Judit köztisztviselő
képviselte.

15. 2018. 07. 21-én tartotta a Békés Megyei Polgárörök Szövetsége a XVIII. Békés Megyei
Polgárőrnap rendezvényét Kétegyházán. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor
polgármester Úr képviselte az eseményen.

ló. 2018. 07. 22-én került megrendezésre a Jakab-napi vásár és lecsófözés a békési piactéren,
melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

17. 2018. 07. 27-én rendezték meg a Gyulai Végvári Napokat, melyen Izsó Gábor polgármester is
jelen volt.

18. 2018. 08. 01-én tartotta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi
állománygyűlését, ahol Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester Úr képviselte.

19. 2018. 08. 02-án a Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapja alkalmából megemlékezést
tartottak Békés Város Önkormányzata, a MPE Országos Cigánymisszió és a Békési Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezése által. Az eseményen beszédet mondott Izsó
Gábor polgármester. Békés Város Önkormányzata képviseletében koszorúzott és mécsest
gyújtott Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester.

20. 2018. 08. 04-én rendezte meg Tarhos Község Önkormányzata a hagvománvörző Falunapi
mulatságát, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

21. 2018. 08. 11-12. között a XIII. magyarittabéi falunapra utazott ki a békési delegáció, melynek
tagjai: Kálmán Tibor alpolgármester, Pocsaji Ildikó bizottsági tag és Mucsi András, az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.

22. 2018. 08. I 1-én rendezte meg a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési
Szlovák Egyesület a Szlovák Napot, melyen Dr. Pálmai Tamás alpolgármester is jelen volt.

23. 2018. 08. II-én került megrendezésre a Mozgáskorlározottak Békés Megyei Egyesülete által
a „Bontsuk le a falat” Családi nap rendezvényre Békésen, melyen Békés Város
Önkomiányzatát Deákné Domonkos Julianna. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke képviselte.

24. 2018. 08. 14-én köszöntötte Izsó Gábor polgármester Petneházi Imréné 90. éves szépkorút.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

Elvégzett munkák - június

1, Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelem gyártás keretében folyamatosan gyeprács téglát, szegélykövet gyártottunk. A Szarvasi
úti. illetve a Csabai úti telephelvünkön végezzük el a TMK feladatokat. gépeink, szerszámaink
karbantartúsát. javítását.
2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása startmunka programunkban vállaltuk, hogy 27 Fő a
városban, illetve a peremkerületekben szedi az illegális hulladékot. 10 fővel szelektív hulladékot
gyűjtünk. és a gyüjtöszigeteket karbantartjuk. Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy
25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos. Gyűjtenek: Oncsa, Sebők kert. Szarvasi u..
Táncsics u., Töröksziget, Párizs, Malomasszonykert, Csatúrkert, Borosgyán, Vásárszél u., játszóterek
körül. kerékpárutak mentén, temetők környékén, Kikötő, Bánvég, főtér, Ibrány, Szécsény kert, Május
I. park, peremkerületek. Verseny u.. Dánfok. Fábián u., Rákóczi u.. Petől u., Körösi u.. Bocskai u..
Bartók Béla u., Hőzsö u.. Hatház. Tűzkút u., Zsibongó tér, Raktár sor, József Attila sétány,
Mázsaház, Karacs Teréz u., Jégvermi kert.
A lakossági jelzések esetén a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.
Gépi kaszálás: József Attila sétány, Piac környéke. Fáy u.. Vásárszél u., játszóterek, Táncsies u..
Töröksziget. Oncsa. Gagarin u.. Keserűsor u. vége. Dánfok. Tátra u.. Mátra u.. Bartók u.. Tűzkút u..
Zsibongó tér, Raktár sor,
Parlagfű mentesítés
3, Belterületi közutak karbantartása programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázúsa,
kátyúzása. járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző
táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása alapján történik.
Padkáztunk: Veres Péter tér
Kátyúzás mun’ával, zúzottkővel: Dankó u.. Mónus Illés u.. Legelő u.. Gagarin u., Károlyi u.,
Prágai u.. Kecskeméti u., Attila u.. Lenkey u., Vica sor. An’íz u.. Nyár u.. Nyereg u.
Kátyúzás Hidegaszfalttal: Dózsa György u.. Jantyik u.. Hidvégi u.. Posta parkoló, Kalász u..
Bíróság mögött. Kossuth u.. Karacs Teréz u.. Nyiri u.. Kőrösi Csoma Sándor u.. Teleky u.. Durkó u..
Ady u., Veres Péter tér
Fükaszálás: Karaes Teréz u., Május I park, Fáy u.. Szarvasi u., Biróság mögött, Fábián bölcsödénél.
Kossuth u., Csabai u.
Nyakazás: Liget, Szarvasi u.. Kötélverő u., Ady u., Brassói u.. Múzeum köz
Malomasszonykert aszfalt feltörése, zsalu felszedése, tükörkészítés, járdakészítés, zsaluzás,
betonozás, Korona u. járdarakás, Baky u. járdarakás, új tükör készítése, Rákóczi u. monolit beton
feltörése. Lengyel Lajos u. bejáró helyreállítása. Kalász u., Kötélverö u.. Keserűsor u. gallyak ágak
elszállitása. Kossuth u. udvar feltöltése kevert murvával. Kőrösi Csoma Sándor u. hiányzó kétsoros
járda pótlása
4, Belvízelvezetés programunk fö tevékenysége árkok tisztítása. burkolása, csatorna kiépités.
vízelvezető árkok tisztítása. karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt.
mint esős napokon a vízleengedés a városban. vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiirása alapján történik.
Fülöp u., Rákóczi u. csatornatisztítás, Lengyel Lajos u. ároktisztítás. Kölcsey u.. Szabadkai u.
csapadékelvezető árok tisztítása. Rákóczi u., Kalász u., Bartók Béla u.. Móriez Zsigmond u., Lengyel
Lajos u., Kecskeméti u., Fáy u. mederburkolt árkok takarítása, Dánfok csatornatakarítás, Báthory u.
víznyelő akna és út betonozása. Ilargita u. fedett csatornakészítés. víznyelöakna betonozása
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Kaszálás: Élővíz csatorna. Karacs Teréz u.. Fáv u.. Korona u.. Tánesics u.. Szarvasi u.. belvízelvezető
árkok. Gőzmalom sor. Báthory u., Vásárszél u.

Elvégzett munkák - Július

1, Helyi sajátossáokra épülő program:
A betonelem gyártás keretében folyamatosan gyeprács téglát, szegélykövet gyártottunk. A Szarvasi
úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink
karbantartását, javítását.
2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása startmunka programunkban vállaltuk, hogy 27 fő a
városban, illetve a peremkerületekben szedi, az illegális hulladékokat. 10 fővel szelektív hulladékot
gyűjtünk. és a gyűjtőszigeteket karbantartjuk. Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy
25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos. gvüjtenek: Malomasszonykert. kerékpárutak
mentén. temetők körül. Borosgyán u.. Csatárkert. Malomvéu. Liget, Május I. park. Bihari u.. Osz u..
Vadvirág u.. Táncsics u.. Pusztaszeri u.. Kossuth u.. Petöli u.. Szarvasi u.. Rákóczi u.. Cseresznye u..
Alsó körgáti zsilip. Gőzmalom sor. Jégvermi kert. Töröksziget. Sebők kert, főútvonalak mentén.
Dánfok. Kikötő u.. sportpálya körül. Csallóközi záportározó. Raktársor. Dózsa György u..
játszóterek. Párizs. Május L park, Ibrány.
A lakossági jelzések esetén a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.
Gépi kaszálás: Bihari u., József’ Attila sétány, Szarvasi u.. Legelő u.. Mázsaház. Tüzkút u., Epres köz.
Parlagfű mentesítés
3, Belterületi közutak karbantartása programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző
táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása alapján történik.
Padkáztunk: Petöti u. főtér. Kossuth u.. Ady w. Szarvasi u., Csabai u.. Csíkos u., Cseresznye u.,
Karaes Teréz u.. Rákóczi u.
Kátyúzás murvával, zúzottkővel: Gagarin u., Galamb u.. Magyari u.
Kábúzás Hidegaszfalttal: Csallóközi u., Kert u.. Epres köz. Gagarin u.
Fükaszálás: Táncsics u.. Mázsaház. Fáy u.. Piactér. Csabai u.. Ady u.. Rákóczi u.. Petőfi u.. Vásárszél
u., Kossuth u.. Verseny u..játszóterek. Szarvasi u.. Korona u.. Tátra u.. Legelö u.. Dánfok
Nyakazás: Kossuth u.. Petöfi u.. Galamb u.. Veres Péter tér. Karacs Teréz u.. MalomasszonykerL
Tóth u., Liget
Malomasszonykert járdázás folytatása. Magyari Imre u. kikátyúzott rész lejárása lapvibrátorral,
Rákóczi u. mentén fakivágás. járdarakás. Petőfi u. gallyszállítás. Meggy u. vízelvezetés utáni
aszfaltút helyreállítása, betonozása, Szabadkai u. járdaátrakás
4, Belvízelvezetés programunk fö tevékenysége árkok tisztítása. burkolása. csatorna kiépítés,
vízelvezető árkok tisztítása. karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt,
mint esős napokon a vizleengedés a városban. vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiírása alapján történik.
Móricz Zsigmond u. támfal újrarakása. bejáró szélesítése. mederburkolt árok takarítása. Petöli u.
víznyelő akna helyreállítása. Asztalos u. mederburkolás. hetonjavítás. Fáy u. bejáró bontása. akna
helyreállítása. Kossuth u. csapadékárokból kivágott gally elszállítása. Mátra u. beomlott támfal
újrarakása. Meggv u. csapadékelvezető cső kiásása. kijavítása. visszatemetése. ároktakarítás. Fábián
u. vizátemelő szivattyúnál beton elválasztó támfal építése. Gagarin u. útátvágás. lerakott cső után az
út helyreállítása, Szabadkai u. bejárókészités. Kalász u., Fülöp u., Bartók Béla u.. Lengyel Lajos u.,
Gagarin u. mederburkolt árkok takarítása, a Bánvégesi részen esatornatakarítás, Cseresznye u. akna
fedlapok szintre emelése
5, Mezőgazdasági földutak karbantartása
Sebők kert gréderezés, úthengerezés, Oncsa gréderezés, Délóban gréderezés
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

I. A TOP-5.2.1-l5 kódszárnú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BSI-20l6-
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, a második mérföldköig vállalt feladatok teljesültek.
2. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhivúsra „Békés, csapadékviz elvezetés kia1akitása címmel
pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 5-BS (-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. és a 2.
mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező kiválasztásra
került. a I1UNUT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 Hunya, Kodály utca 16.) a költségkereten belüli
ajánlatával nyer. A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.
3. A TOP-L1.3-15 kódszámú lelhivásra .ilelvi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pálázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.3-15-
BSI-2016-00012. Pályázati összköltség 249.999.500,- Ft. támogatási igény 249.999.500,- Ft, saját
erÖ O Ft .A pályázat 249.999.500.- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került.
Az engedélyeket megkaptuk. Az első körös kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a
második körös felhívás kiküldésre került.
4. A TOP-1.1.l-l5 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.1-1 5-BS 1-2016-
00004. Pályázati összköltség 101.723.190,- Ft. támogatási igény LOl.723.l90,- Ft. saját erő O Ft. A
pályázat 101.723.190,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az
engedélyek megérkeztek. Az 2. mérüildkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevö a Békés Drén Kh (5630 Békés.
Petőf u. 20.). A nyertes ajánlat kőltségkereten belüli. A kiviteli munkák állása 27%.
5. A TOP-1.2.1-l5 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l .2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.618,- Ft, támogatási igény
309.999.618,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat 310.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkötésre került. A tervezési munkák elkészültek. a hul(ámszörf medencére megkaptuk
meg az építési engedélyt. a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.
6. A TOP-3.2.l-l5 kódszámú felhívásra ..Békés. épületenergetikai beruházások’ címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-15-BSI-2016-
00021. Pályázati összköhség 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.
mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárást
el i nd ítottuk.
7. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
páLázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-lS-BSI-20l6-
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 ámogatási szerződést megkötöttük. a más
pályázatokkal való átfedések miatt annak módosítása folyamatban van.
8. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhivásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.l-
I 5-BS 1-2016-00010. 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.
9. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
benújtottuk jelentkezésünket.A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db ..D” típusú sportpark
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építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú spodpark építésre kaptunk
lehetőséget. A helyszín a Baky-Ady utca sarkán felmérésre került.
10. Ilatáridőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-74.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításáboz. karbantaitásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése pályázati felhivásra. „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.
II. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
felhívásra pályázatunkat határidőhen 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
erő O Ft. A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került,
pályázat megvalósítása folyamatban van.
12. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
Felelös 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 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 29.998.4 16,- Ft támogatást kapott. A kivitetezési munkák folynak.
13. A TOP- 1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés. inkubátorház létrehozása” cítnmd
pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.2-l 6-BS 1-2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000v. Ft. saját erő O Ft. A
pályázat elbírálása még nem történt meg.
14. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy Jobb

jövőért”. Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási priodtás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes
költség 844.613 €. igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erö 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil
szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott, a támogatási
szerződés megkötésre került. a tervezési munkák vannak folyamatban.
15. Az EFOP-l.2.l 1-16 Esély Otthon feihívásra „Esélyt a fbtaloknak - Békés város iijúságsegitö
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 200.000.000.- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre
került, a szükséges tendokumentáció elkészült.
16. A TOP-2.l.2-l6 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontért’ címmel
pálázatunkat határidöben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-l6-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.
17. A TOP-2.l,3-l6 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-16-BSI-
2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási igény 378.399.040,- Ft, saját erő O
Ft. A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. a
tervezési munkák elkészültek, engedélyeztetés van folyamatban.
18. A TOP-3.2.l-l6 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-20l7-
00019. Pályázati összköltség 213.455.443,- Ft, támogatási igény 213.455.448,- Ft, saját erő O Ft. A
pályázat 213.455.448,- Ft módosított támogatást kapott. A támogatási szerződés módosítása
meztönént. A szükséges tervek elkészültek.
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19. A TOP-3.2.l-l6 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat haL ridőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. I - 16-BS 1-2017-
00019. Pályázati összköltség 205.994.000.- Ft, támogatási igény 205.994.000,- Ft. saját erő O Fi. A
pályázat 205.994.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre kerülL a tervezési
munkák folynak.
20. A TOP-l.4.1-12 kódszámú fUhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.l-16-BSl-
2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő 0 Ft.
A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre kerülL a tervezés i
munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk.
21. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerüsítési programra határidöben
benyújtottak pályázatunkat. Pályázati összkőltség 9.017.000,- Ft, támogatási igény 70%. saját erő
2.705.100,- Ft. Az elbírálás megtörtént, az igényelt támogatási összeggel azonos összegben nyert a
pályázat. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötöttük az együttműködési megállapodást.
22. A Földművelésügyi Minisztérium ZP-l-2017 kódszámű zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt
pályázatára határidőben ben’ újtotwk pályázatunkat. Az összköltség 9.999.980.- Ft, támogatási igény
100%. saját erő O Ft. A pályázat elbírálása megtörtént. 9.634.220,- Ft támogatást kapott. A
támogatási szerződés megkötésre került.
23. 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 konnányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi építészeti
örökségünk, a népi műemlékek. a műemléki értékel képviselő vidéki épített örökség megóvása.
megőrzése. Ínntartása érdekében — a Népi Építészeti Program megvalósítása keretében a
Miniszterelnökség megbízásából a Leehner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprol5t Korlátolt Felelösségű Társaság. mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén
49. *-a szerinti lebonyolító szerv támogatási felhívást tett közzé, melyre a Durkó u. 8. ingatlan
felújitásával 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.
24. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkorrnánvzatokért felelös miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati
összköltségbnittó 34.363.660,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85%, bruttó 29.209.11 1,- Ft, a saját
erő mértéke 15%. bruttó 5.154.549,- Ft. A pályázat elbirálása megtörtént. 29.209.11 I.- Ft támogatást
kapott.

Békés, 2018. augusztus 23.

Izs Ó or
polánnester
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