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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület

1V ‚T 11 két ülése között történt fontosabb
I I ‚7 I • eseményekről, értekezletekről
Döntéshozatal módja: J’élenié;n’ező hizottsúg:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

1. 2018.08.11-én került megrendezésre a II. Békési Nemzetiségi Találkozó, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.

2. 2018.08.19-én, a Kenyérszentelés Unnepe alkalmából nyitó beszédet tartott Izsó Gábor
polgármester a Békéserdei Libás tanyán.

3. 2018.08.20-án rendezte meg Békés Város Onkormányzata a Szent István napi
megemlékezést, II. Délkelet Magyarországi Pacalföző versenyt és a Kispályás labdarugó
tomát. A Szent István napi megemlékezésen Dr. Csiby Miklós Főorvos mondott Ünnepi
beszédet. Az ünnepségen Békés Város Onkornányzata képviseletében Izsó Gábor
polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester vettek részt.

4. 2018.08.21-én Burján Sándorné 90 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.
5. 2018.08.22-én tartott közgyűlést a Békési Önkormányzati Tűzoltóság, melyen Izsó Gábor

polgármester is részt vett.
6. 2018.08.23-án az önkormányzati TOP- 5-ős Együtt az integrációéd pályázat által

megrendezésre kerülő Családi napon Izsó Gábor polgármester is részt vett.
7. 2018.08.29-éu a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonproth Kft kibövített

Felügyelő Bizottsági ülésén vett részt Izsó Gábor polgármester.
8. 2018.08.29-én a Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl Felügyelő Bizottsága tartotta soron

következő ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
9. 2018.08.30-án Békés Város Onkormányzata Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban

folytatott egyeztetést Békésesabán, melyen Izsó Gábor polgármester, és Kálmán Tibor
alpolgármester is részt vett.

10. 2018.08.31-én az Indián Kenu Túlélőverseny keretében tartott Teljesítménytúráról
sajtótájékoztatót Kálmán Tibor alpolgármester.

11. 2018.08.31-én tartotta meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Altalános Iskola tanévnyitó
ünnepségét. melyen Kálmán Tibor alpolgármester köszöntötte a diákokat.

12. 2018.09.01-én tartotta Békéscsaba Megyei Onkormányzata. Hagyomány. Erték, Közősség
címmel Megyenapját. melyen a békési Helyi Ertéktár Is kiállított. a rendezvényen Kálmán
Tibor alpolgármester is részt vett.

13. 2018.09.02-án tartotta Unnepélyes Tanévnyitóját a Szegedi Kis István Református
Gimnázium Altalános Iskola. Ovoda és Kollégium. melyen Izsó Gábor polgármester mondott
köszöntőt.

14. 2018.09.03-án tartotta Tanévnyitó Unnepségét a Dr Hepp Ferenc Altalános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

15. 2018.09.03-án Sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester a XX. Madzagfalvi Napok
programjairól.
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16. 2018.09.06-án került megrendezésre a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum hajnal ]stván Idősek Otthon Családi Napja, melyen Kálmán Tibor alpolgármester is
részt vett.

17. 2018.09.07-én a XX. Madzagfalvi Napok megnyitotta kapuit a vendégek előtt. A Békés
kincsestára- helyi értékek tárházának megnyitóján a kulturális központ és a Reményhír
Intézmény aulájában Kálmán Tibor alpolgármester mondott nyitóbeszéclet. A Galériában Izsó
Gábor polgármester fogadta a békésröl elszármazottakat. majd a nap végén kőszöntőt mondott
a szabadtéri színpadon.

IS. 2018.09.08-án este 18 órai kezdettel, Izsó Gábor polgármester, és Kálmán Tibor
alpolgármester díszvacsorán köszöntötte a Madzagfalvi Napokra meghívott Testvérvárosi
települések delegációját és a Képviselő-testülct tagjait.

19. 2018.09.08-án került sor az Iúsági díjak, és a „Legszebb konyhakertek” díjak átadására,
melyet Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester nyújtottak át a
díj azottaknak.

20. 2018.09.09-én lezajlott a ‚.Békési Izek Utcája” főzöverseny békési alapanyagok
felhasználásával az Előviz-esatoma partján. A Madzagfalvi llétpróba vetélkedőt Izsó Gábor
polgármester vezényelte le a Rendezvény téren.

21. 2018.09.11-én tartotta meg soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás, melyen Izsó
Gábor polgármester is részt vett.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

Elvégzett munkák augusztus

1, Helyi sajátosságokra épülő program

A betonelem gyártás keretében folyamatosan gyeprács téglát, szegélykövet gyártottunk. A Szarvasi
úti, illetve Csabai úti telephelyürkön végezzük el a TMK feadatokat, gépeink, szerszámaink
karbantartását, javitását.

2, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása startmunka pogramunkban vállaltuk, hogy 27 fö a
városban, ilIete a peremkerületekben szedi, az illegális hulladékokat. 10 fövel szelektív hufladékot
gyűjtünk, és a gyűjtőszigeteket karbantartjuk. Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy
25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos gyűjtenek: Kőrösi Csoma Sándor u., Verseny u.,
Csabai u., Veres Péter tér, Május 1 park, Hőzső u., SzécsénV kert, Fábián u., Karacs Teréz u., Élőviz
csatorna partja, Szánthó Albert u., Bánvég, Csalláközi u., Rákóczl u., Petöfi u., Táncsics u, Gőzmalom
sor, Tűzkút u., Szarvasi u., Oncsa, Hatház, Cigányvizláda, Dánfok, víztározók körül, Lengyel Lajos u.,
Bartók Béla u., Kossuth u., Ady u., Verseny u., Borosgyán, Hunyadi tér, Mázsaház, Csabai u.,
Cseresznye u., József Attila u., temetők körül, Ibrány, Jégvermi kert, kerékpárutak mentén.
A lakossági jelzések esetén, a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.

Gépi kaszálás: Gőzmalom sor, Tűzkút u., Szarvasi u., Oncsa, Gagarin u., Ady u., Soványhát,
Cigányvizláda, Lengyel Lajos u., Karacs Teréz u., Szarvasi u., Bartók Béla u., Kossuth u., Ady u., Hatház,
Táncsics u., Verseny u,, Borosgyán u., Hunyadi tér, Mázsaház, Csabai u., Cseresznye u., József Attila u.
Parlagfű mentesítés

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: Csíkos u., Ady u., főtér, Cseresznye u., Kossuth u., Csabai u., Petöfi u.
Kátyúzás kohósalakkal: Kőrgát, Borosgyán u., Jókai u., Szabadkai u.
Kátyúzás Hidegaszfalttak Bethien u., Jantyik u., Oamjanich u., Posta u., Csabai u., Körösi Csoma
Sándor u., Zrínyi u., Csokonai u., Kossuth u., Babilon sor, Kecskeméti u., Verseny u., Hózső u., Sző!ő u.,
Bartók Béla u., Kodály u., Kispince u., Pacsirta u., Váradi u.
Fűkaszálás: Sirály u., Síp u.
Nyakazás: Kert u.
Malomasszonykertzsaluzás, betonozás, Bajza u. kátyúzás darált aszfaittal, Jantyik u. kátyúk kivágása

4, Beivizelvezetés programunk fő tevékenysége árkok tisztitása, burkolása, csatorna kiépítés,
vizelvezető árkok tisztítása, karbantartása. A belvizvédelmi szivattyúk takaritása folyamatos volt,
mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiirása alapján történik.
Kispince u., Fábián u., Kert u., Bánvég, Legelő u., Szélmalom u., csapadékelvezető árkok tisztitása,
Vasút sor záportározá kaszálása, Szabadkai u., Mátyás Király u., Deák Ferenc u., Jókai u., Borosgyán u.
átereszek takaritása, Máricz Zsgmond u., Fáy u., Gagarin u., Bartók Béla u. mederburkolt árok
takarítása, Báthory u., Fáy u. útjavítás, Sirály u. támfal falazás, Verseny u. csapadékviz elvezető cső
feltárása, dugulás megszüntetése, Móricz Zsigmond u. támfalbetonozás, bejáró készítés.

S, Mezőgazdasági földutak karbantartása

Oncsa gréderezés, egyengetés, Sebők kert gréderezés, egyengetés, Szabadkai u., Póna u. kátyúzás
kohásalakkal, Sodrony u., Gyékény u. földút feltöltése

Békés, 2018.09.14
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

I. A TOP-5.2.l-15 kódszámú felhívásra „Egyűtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtouuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. I - 5-BS 1-2016-00002. 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 rnegkötésre került. A program végrehajtása
folyamatban van, a második méríZ5ldkőig vállalt feladatok teljesültek.
2. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pálvázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. t.3-l 5-BS 1-2016-00002.
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 szerzödés megkötésre került. Az I. és a 2. mérföldkő
teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező kiválasztásra került. a
[ILNUT Epítőipad Szolgáltató K (5555 Ilunya. Kodály utca 16.) a költségkereten belüli ajánlatával
nyer. A kivitelezés elérte a 75%-os készültséget.
3. A TOP-1.1.3-l5 kódszámú felhívásra ..[ielyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.3-15-BSI-20l6-
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. Az első körös kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. a második
körös eljárásról az űgyrendi bizottság 2018. szeptember 17-i ülésén hozta meg az eljárást lezáró döntést,
melyen nyertesként a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság került ki.
4. A TOP-1.l.I-l5 kódszámú felhívásra „Békés. ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pá1ázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l. 1.1-l 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 2. mérföldkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési közbeszerzési eljárásra
az ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevő a Békés Drén KQ (5630 Békés, Petőli ‚.i. 20. sz.). A nyertes
ajánlat költségkereten belüli. A kiviteli munkák állása 75%.
5. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhivásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — DánFoV címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérdem
száma: TOP-1.2.l-15-BSI-20l6-00007. Pályázati összköltség 309.999.618.- 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 tenezési munkák elkészültek. a hullámszörf medencére megkaptuk az építési
engedélyt, a közbeszerzési eljárás bontási eljárása 2018. szeptember 21-én lesz.
6. A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. l-l 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. mér[ldkő
teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárást elindítottuk. Az
ajánlatok beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, jelenleg hiánypótlás van folyamatban.
7. A TOP-3.2.2-l5 kódszámú felhívásra „Békés. napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-1 5-BS 1-2016-00003.
Pályázati ősszköltség 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. annak módosítása
meatörtént.
8. A TOP-4.3.l-15 kódszámú felhivásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városábaW címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.l-l5-
BSI-20l6-00010. 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.

4



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

9. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidöben
benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú sponpark
építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú spodpark építésre kaptunk
lehetőséget. A helyszín a Baky-Ady utca sarkán felmérésre került. Az együttműködési megállapodás
megkötésre került.
10. Ilatáridöben benvújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése. önkormányzati utak kezeléséhez. állapot.javításához. 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.
II. A esatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez c.
Ilhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-l.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 támogatási kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, pályázat
megvalósítása folyamatban van.
12. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháziartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. éviXC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja tögorvosi
alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása. Beruházás költsége
bruttó 31.577.280.- Ft, támogatás bruttó 29.998.416,- Ft. saját erő bruttó 1.578.864,- Ft. A pályázat
29.998.416,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési munkák folynak.
13. A TOP-l.I.2-l6 kódszámú felhivásra „Békés. inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.2-I 6-BS 1-201 7-00008. Pályázati
összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása
még nem történt meg.
14. Az ÍNTERREG V-A RÜMANIA-FIVNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért”,
Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása.
Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése
(Együttműködés közös értékek és erőibrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €. igényelt
támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.23! €. Nagyszalontáva! 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 l-ló Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város iljúságsegítő
programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: EFOP-l.2.ll-
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 ten’dokumentáció áttervezése van folyamatban.
16. A TOP-2.l.2-16 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontért’ címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.2-l 6-BS1-20 17-00007.
Pályázati ősszköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft. saját erö 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 felhivásra .‚Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 6-BS 1-2017-
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.
IS. A TOP-3.2.l-l6 kódszámú felhívásra „Békés. épületenergetikai beruházások 2, ütem” címmel
pá]yázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. l-l 6-BS 1-2017-00019.
Pályázati összköltség 213.455.448,- Ft. támogatási igény 213.155.448.- Ft. saját erő O Ft. A pályázat
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213.455.448,- Ft módosított támogatást kapott. A támogatási szerződés módositása megtörtént. A
szükséges tervek elkészültek.
19. A TOP-3.2.l-16 kódszámú felhívásra „Békés. épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. 1-1 6-BS 1-2017-00019.
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
elkészültek.
20. A TOP-l.4.1-l2 kódszámű felhivásra ..Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.4.1 - I 6-BS 1-2017—
000 12. 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 megkötésre került. a tervezés i
munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk.
21. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiirt telepheiv korszerüsitési programra határidőben
benyújtottuk pályázatunkat. Pályázati összköltség 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-1-2017 kódszámú zádkerti besorolású főldrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt
pályázatára határidöben benyújtottuk 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.)
Kont. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi építészeti
örökségünk. a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése. fenntartása érdekében — a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) megvalósítása
keretében a Miniszterelnökség megbizásábó a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. mint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. *-a szerinti lebonyolUó szerv (a továbbiakban: Lebonyolító)
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 megtörtént, az igényelt
összegnek megfelelő támogatással.
24. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet 11. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati összköltség
bruttó 34.363.660,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29.209.111,- Ft, a saját erő mértéke
15 %‚ bruttó 5.154.549,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 29.209.111,-Ft támogatást kapott.

Békés, 2018. szeptember 17.
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