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Egyszerű többség

Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület
két ülése között történt fontosabb
eseményekről, értekezletekről
Véleményező bizottság:

2018.09.21-én megemlékezést
szen’ezésében Széchenyi István
mondott Rácz Attila képviselő Úr
Julianna, az Oktatási, Kulturális
helyezték cl a megemlékezés koszorúit.

tartottak a Békési Városvédö és Szépítő Egyesület
és Kossuth Lajos tiszteletére. Megemlékezö beszédet
Békés Város Onkontányzata nevében Deákné Domonkos

ás Sport Bizottság elnöke és dr. Kiss Mihály Aljegyző Úr

Közhasznú
és Deákné

3. 2018.09.25-én tartotta a Körösök Völgve Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület soron
következő közgyűlését. az ülésen Kálmán Tibor alpolgármester Úr képviselte Békés Város
Onkormányzatát,

4. 2018.09.25-én a TOP-2.l.3-l5 számú Települési infrastruktúra-fejlesztések című pályázat
keretén belül „Békés csapadékviz elvezetés kialakítása elnevezésű projekt keretében a békési
Polgármesteri Hivatal dísztermében lakossági fórum került megrendezésre. A rendezvényi
Izsó Gábor polgármester Úr nyitotta meg.

5. 2018.09.26-án nyílt meg a Békési Városháza első emeletén a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum „1848 Te Csillag” című kiállítása. A megjelenteket Izsó Gábor Polgármester úr
köszöntötte, a kiállítást Sápiné Turcsány Ildikó igazgató asszony nyitotta meg.

6. 2018.09.27-én került megrendezésre a XXI. Népi
épített örökség megóvásának aktuális lehetőségeit
polgármester Úr mondott köszöntő beszédet. majd
konferencia résztvevőitől.

Építészeti Tanácskozás, melyen a falusi
mutatták be. A konferencián Izsó Gábor
a nap végén vendéglátással bÚcsÚztak a

7. 2018.09.27-én Kálmán Tibor alpolgármester Úr kezdeményezésére a Békési Polgármesteri
Hivatalban tartottak szakmai konferenciát a Bejárhatő Körösök Program fejlesztéséről. A
konferencia résztvevőit Izsó Gábor polgármester Úr köszöntötte Békés Város Onkormányzata
nevében. Ezt követően vette kezdetét a szakmai konferencia, ahol Révész Máriusz aktív
turisztikáért felelős kormánybiztos, Schmidt Gábor a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke,
Dr. Tirják László a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója, illetve Pócsi Gabriella a Körösök
Völgye Natúrpark Vidékfejlesztési szakértője tartott előadást.

Sorszám:

Ny/1.
Döntéshozatal módja:

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

2. 2018.09.22-én rendezte meg a Nefelejcs Békési Kulturális és Ilagyományőrző
Egyesület a XIII. Békési Tökmulatságot, amelyen Izsó Gábor polgármester
Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vettek részt.
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8. 2018.09.29-éji Békés Város Önkormányzata a pákozdi csata emléknapján. szoboravató
ünnepséggel tisztelgett a magyar költészet egyik legjelesebb képviselője. PetőIi Sándor előtt.
A szobor az Erzsébet-ligetben került elhelyezésre, a jelenlevőket Izsó Gábor polgármester Úr
köszöntötte. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a szobor alkotói. Máté István, Lantos
Györgyi és a szoboradományozó Nagy Sándor válLalkozó. A szobor posztamensét Minya
Gábor kőfaragó készítette.

9. 2018.09.30-án a Békési Piacíclügyelet szervezésében került sor az Őszi Vásár
megrendezésére. A jelenlévőket Izsó Gábor polgármester Úr köszöntötte.

10. 2018.09.30-án ünnepelte XX. születésnapját a Békési Szabadidős Lovas Klub, amely
rendezvényen Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester Úr képviselte.

11. 2018.10.01-én A Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központban. az Idősek
Világnapja alkalmából Békés Város Onkormányzata és a Szent Lázár Alapítvány közös
szervezésében, Izsó Gábor Pogármester Úr Városi ünnepség keretében köszöntötte a helyi
nyugdíjasokat.majd elismerő okleveleket adott át Békés város időseiért sok éven át aktívan
dolgozó nyugdíjasoknak.

12. 2018.10.03-án a Békés Megyei Kormányhivatal „Közös Érték az Egészség” címmel rendezett
egészségvédelmi programsorozatot Békésesabán. Békés Város Onkormányzatát Erdélyi
Irnola, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfúrdő igazgatója képviselte.

13. 2018.10.05-én a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság flgyelemfelhívó esti
kerékpározást szervezett a Megvilágosodás Napja alkalmából.A példamutató kerékpározáson
Izsó Gábor polgármester Úr is részt vett.

14. 2018.10.06-án a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szenezésében Aradra utazott 18
békési általános és középiskolás tanuló Bartyik János tanár Úr vezetésével, hogy az
ünnepélyes megemlékezésen képviselje Békés városát. Városunkban az Aradi VértanÚk
tiszteletére rendezett megemlékezést a Békési Városvédő és Szépitő Egyesület. melyen Izsó
Gábor polgármester Úr is részt vett. Megemlékező beszédet mondott Deákné Domonkos
Julianna. az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

15. 2018.10.10-én került sor a klújított békési Fogászati rendelő ünnepélyes átadására. Békés
Város Onkonnányzata nevében Izsó Gábor polgármester Úr mondott köszöntőt. Az
ünnepélyes átadáson Kálmán Tibor alpolgármester Úr is részt vett.

16. 2018.10.11-én tartotta II. félévi soros ülését a Békés Járási Helyi Védelmi Bizottság. Békés
Város Onkormúnyzatát Izsó Gábor polgármester Úr képviselte.

17. 2018.10.12-én a békési Mentálhigiénés Egyesület X. alkalommal rendezte meg a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó
találkozót. A rendezvényt Izsó Gábor Polgármester Úr nyitotta meg.

18. 2018.10.13-án a Békési t’yugdíjasok Egyesülete tartotta éves rendezvényét az Eötvös József
Altalános Iskolában. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester Úr köszöntötte ajelenlévöket.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
beszámolója a Közmunkaprogram keretében

elvégzett_munkákról

Elvégzett munkák szeptemberben

1. Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelem gyártás keretében folyamatosan gyeprács téglát. szegélykövet gyáilottunk. A
Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat. gépeink,
szerszámaink karbantartását, javítását.

2. Illegális hulladéklerakó—helyek felszámolása
A stanmunka programunkban vállaltuk, hogy a városban, illetve a peremkerületekben szedjük az
illegális hulladékokat. A program másik része a szeektív hulladékgvüjtése. és a gyűjtőszigetek
karbantartása. Kerékpárral a müanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta.
Munkájuk folyamatos. Gyűjtenek: Táncsics Mihály utca. Veres Péter tár. Tüzkút utca. Móricz
Zsigmond utca, Párizs, kerékpárút, Szarvasi utca, Bán vég. Tárház utca. Nagykert.
Terriészetvédelmi terület, Alsó-felső körgáti zsilip. Csallóközi utca vége, Gagarin utca, Csabai
utca, Szécsény kert, Szabadkai utca, Ady utca. Kalász utca. Sebök kert. Oncsa. Fáy utca.
Csatárkert. Főtér, Csíkos utca, Jantyik utca, József Attila utca, Legelő utca. Verseny utca, Farkas
Gyula utca.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékén.
Gépi kaszálás: Táncsics Mihály utca, Veres Péter tér, Tűzkút utca. Móricz Zsigmond utca. Arpád
utca. Bán vég, Május I park. Fáy utca, József Attila utca, Legelő utca. Csabai utca, Verseny utca.
Farkas Gyula utca.

3. Belterületi közutak karbantartása:
Programunk fő tevékenysége a város úI.jainak padkázása. kátyúzása, járdajavítása. A városban
folyamatosan rnegiisnitjuk és helvreigazitjuk az útjelző táblákat. A fe’adatok elvégzése a
Műszaki osztály kiírása alapján történik.
Padkáztunk: Főtér
Kátyúzás Hidegaszfalttal: Malomasszonykert, Kígyó utca, Szendrei utca, Mátra utca, Pacsirta
utca, Pásztor utca, Váradi utca.
Fűkaszálás: Szaiwasi utca, Vásárszél utca, Fáy utca, Verseny utca.
Nyakazás: Kossuth utca, Liget, Drága utca, Fáy utca.
Malomasszonykert járda betonozása, vasháló lerakása, zsaluzás, tükörkészítés, Irányi Dániel
utca. Aszfaltozás, Szélmalom utca. Járdaátrakás, kátyúzás murvával Kökény utca, Pacsirta
utca, járdarakás Szarvasi utca, Fáy utca. Kiszáradt fa kivágása, fükaszálás traktotTal Szarvasi
utca, Ady utca, Kossuth utca.

4. Belvízelvezetés:
Programunk Í5 tevékenysége árkok tisztítása, burkolása. csatorna kiépítés. vízelvezető árkok
tisztítása, karbantartása. A belvizvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős
napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály
kiírása alapján történik.
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Szabadkai utcai víznvelő akna betonozása. ámktisztitás. Bólyai utca zártesatorna készités.
árokásás, Báthory utca kdett csatornakészítés. víznvelőakna kialakítása. árokásás. csőfektetés.
Szélmalom utca Kecskeméti utca ároktisztítás, gépi kaszálás traktorral. Gagarin utca, Bartók
utca, Bíróság mögött. Legelő soron aknakészítés. csötoldás. Kalász utca úroktisztítás, Borosgyún
utca vízelvezetö árkok tisztítása. Elővíz csatorna partoldalának takarítúsa.

5. Mezőgazdasági rőldutak karbantartása

Oncsai területen gréderezési munkálatok.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integráeióért Békésen” címmel pályázatunkat
határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. l-l 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 megkötésre került. A program
végrehajtása folyamatban van, a 3. mérföldköig teljesült.

2. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, esapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 5-B8 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 szerződés megkötésre került. Az 1. és a 2.
mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező kiválasztásra
került, a lIUNUT Epítőipari Szolgáltató Kik (5555 i{unya, Kodály utca 16.) a költségkereten belüli
ajánlatával nyert. A kivitelezés befejeződött. a műszaki átadási eljárás van folyamatban.

3. A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhivásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.3-15-
B81-2016-000]2. 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 kerüli. Az
engedélyeket megkaptuk. Az első körös kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a második
körös eljárásról az illetékes bizottság 2018. szeptember 17-i ülésén hozta meg az eljárást lezáró döntést.

4. A TOP-I.1.1-15 kódszámú felhívásra .‚Békés. Onesa-i iparterület fejlesztése” címmel
pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.1-l 5-BS 1-2016-00004.
Pályázati összköltség 101.723.190,- Ft, támogatási igény 101.723190,- 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 Kft. (5630 Békés, Petőli u. 20.). A nyertes
ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött.

5. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l .2.1 - 15-38 [-2016-00007. Pályázati ősszköltség 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 hullámszörf medencére megkaptuk az
építési engedélyt. a közbeszerzési eljárás bontási eljárása 2018. szeptember 21-én megtörtént, a
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező a Békés Drén Kit lett. n szerződés aláírásra került.

6. A TOP-3.2.l-l5 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pálázatunkat határidöben benújtottuk. 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 szérződés megkötésre került. Az I. mérföldkő
teljesitéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárást elinditottuk. Az
ajánlatok beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, a hiánypótlús megtörtént, bírálat van folyamatban.

7. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l5-BS1-2016-00003.
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. annak módosítása
megtörtént.
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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. I -

15-BSI-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 befejeződtek.

9. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
beuvújtottuk jelenthezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 dh „D” típusú spor4ark
építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú sportpark építésre kaptunk
lehetőséget. A helyszín a Baki-Ady utca sarkán felmérésre került. Az együttműködési megállapodás
megkötésre került.

10. 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 az igényeltek szerinti támogatást kapott.

11. A csatlakoztatási konstrukció az önkomiányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez c.
felhivásra pályázatunkat határidöben 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 nvújtottunk 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 l[. 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 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 befejeződtek.

13. A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1.2-1 6-BS 1-2017-00008.
Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat
elbírálása még nem történt meg.

14. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAI%1I%E “Partnerség egy jobb
jövöéif. Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése
és fejlesztése (Együttmüködés közös értékek és erőforrások terén nyert támogatást konzorciumi
tagként). Békésre eső összes költség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erö 42.231 €.
Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az ősszköltség 2.997.387,86 €. a pályázat támogatást
kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a ten’ezési munkák vannak folyamatban.

15. Az EFOP-1 .2.11-ló Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegitő
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 tervdokumentáció áttervezése van folyamatban.
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16. A TOP—2.1.2—16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-16-BSl-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 elkészültek.

17. A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pálvázawnkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 6-BS 1-2017-
00011. Pályázati összkőltség 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-3.2.1-16 kódszárnú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pálvúzatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-2017-
00019. Pályázati összköltség 213.455.448,- Ft, támogatási igény 213.455.448,- Ft. saját erő O Ft. A
pályázat 213.455.448,- Ft módosított támogatást kapott. A támogatási szerződés módosítása
megtörtént. A szükséges tervek elkészültek.

19. 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-20l7-
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.4.1-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pálázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.l-16-BS1-20l7-
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 megkötésre került, a tervezési
munkák elkészültek. az építési engedélyt megkaptuk.

21. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerűsítési 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 együttmüködési megállapodást.

22. A Földművelésügyi Minisztérium ZP-l -2017 kódszámú zártkerti besorolású fóldrészletek
mezögazdasági hasznosítását segítő. inhastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt
pályázatára határidőben 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.)
Korm. 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 megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonproflt Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító)
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
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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 II. 2. pont e) 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.

Bekes 2018. oktober 19.

Iz’bor

polgármester
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