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Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

1. 2018. 11. 22-én sajtó nyilvános keretek közt zárult a Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása
című TOP-2.l.3-lS-BSI-2016-00002 kódszámú projekt, és annak kivitelezése. A sajtótájékoztatót Izsó
Gábor polgármester és Dankó Béla orszá1gvülési képviselő tartotta. Az ünnepélyes átadón Kálmán
Tibor alpolgármester is részt vett.

2. 2018. 11. 22-én Izsó Gábor polgármester és Pap Attila. a 2018-s év diákpolgármestere közösen
helyezték cl azt az ajándék gyertyánfát és emléktáblát, melyet a Virágos Magyarország versenyen való
nevezésünkért kapott a Város.

3. 2018. 11. 22-én történt egyeztetés az EFOP - Esély Otthon című pályázat megvalósításáról. Az
egyeztetésen részt vett Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester és Tárnok Lászlóné
jegyző is.

4. 2018. 11. 23-án kiállítást szervezett a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 150 éve született
történetírónk, Veress Endre tiszteletére „Hidverö” címmel. A kiállítás megnyitón Izsó Gábor
polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket.

5. 2018. 11. 24-én rendezte meg hagvománvőrző Jótékonysági bálját a dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester, valamint
dr. Pálmai Tamás és Kálmán Tibor alpolgánnesterek képviselték.

6. 2018. 11.26-án tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Intézményi Társulás.

7. 2018. 11. 28-án rendkívüli közgyűlést hívott össze az Alföldvíz Zrt., amelyen Békés Város
Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

8. 2018. 11 28-án karácsonyi ünnepséget szervezett a Hétkrajcár Egyesület az adományozók
tiszteletére, a Polgármesteri Hivatal Nagytermében. A rendezvényen nagy számban képviseltették
magukat civil szervezeti vezetők és magánszemélyek. a program önkéntes segítői. Köszöntőt mondott
Izsó Gábor polgármester.

9. 2018. II. 29-én a Békési Polgármesteri Hivatalban ünnepélyes keretek között adta út
polgármester Úr a középiskolai ösztöndUakat.

10. 2018. 11.30-án tartotta év végi apparátusi értekezletét a Békési Polgármesteri Hivatal.

11. 2018. 12. 04-én hívta össze tagjait Társulási ülésére a DAREH (Délkelet- Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.), amelyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

12. 2018. 12. 05-én Békés Város Önkormányzatának képviseletében küldöttség utazott
Gyergyószentmiklósra, ahol szándéknyilatkozat aláírásával erősítette meg 25 éves testvérvárosi
kapcsolatát a két város polgármestere.
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13. 2018. 12. 07-én tartotta évzáró vacsoráját a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő. Békés
Város Onkormányzatát dr. Kiss Mihály aljegyző képviselte.

14. 2018. 12. 10-én tartotta második felvilágosító fórumát a Békési Polgármesteri F{ivatalban az
Esély Otthon című pályázat szakmai stábja. A fórumon Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor
alpolgármester is részt vettek.

15. 2018. 12. Ii-én tartotta a Békési Kistérségi Társulás soron következő ülését. Az ülésen Tárnok
Lászlóné jegyző és Izsó Gábor polgármester vettek részt.

16. 2018. 12. ii-én esélyegyenlöségi fórumot tartottak a Polgármesteri Hivatalban, ahol nagy
számban vettek részt intézményvezetök. és civilek is. Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor
polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester képviselte.

17. 2018. 12. II-én tartotta a Nefelejes Egyesület karácsonyi ünnepségét Az ünnepségen részt vett
Izsó Gábor polgármester is.

18. 2018. 12. 12-én rendezte meg a Békési Vasas Nyugdíjas Szövetség soron következő
rendezvényét Karácsony Előzetes címmel a Békési Civil Házban. Békés Város Önkormányzatát dr. Kiss
Mihály aegvző képviselte.

19. 2018. 12. 12-én karácsonyi ünnepséget szervezett dolgozóinak a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ, melyen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné
jegyző is részt vettek.

20. 2018. 12. 12-én tartotta a BKSZ-PLUSZ Kft. Felügyelő Bizottsága soron következő ülését.
melynek témája a III. negyedév beszámolója volt. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester Úr is.

21. 2018. 12. 13-án a Körösök Völgye Látogatókőzpontban tartotta nyitóünnepségét „Tanyák a
Körösök Körül” nyitott tanyagazdaságok programjának életre hívására létrejött egyesület. A
nyitóünnepségen Izsó Gábor polgármester képviselte Békés Város Onkormányzatát.

22. 2018. 12. 13-án a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége kibővített elnökségi ülést tartott, melyen
Békés Város Onkomiányzatát képviselve vett részt Izsó Gábor polgármester.

23. 2018. 12. 13-án tartotta a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója karácsonyi
koncertjét. amelyen Izsó Gábor polgármester Úr is részt vett.

24. 2018.12.15-én rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola Szalagavató ünnepségét a Békés Város
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester ár mondott
köszöntöt.

25. 2018. 12. 17-én délelőtt László Mihályné szépkorút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

26. 2018. 12. 17-én délután Szűcs lstvánné szépkorút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

27. 2018. 12. 18-án a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban került megrendezésre a Békés
Megyei Onkormányzat és Békés Város Onkorniányzatának közös szervezésében a Nemzetiségek Napja
- Megyei díszünnepség. Az ünnepségen jelen volt Kálmán Tibor alpolgármester és Izsó Gábor
polgármester is.

28. 2018. 12. 18-án rendezte meg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan
Szállójának karácsonyi ünnepségét, ahol Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor alpolgármester és
Tárnok Lászlóné jegyző képviselték.

29. 2018. 12. 18-án ajándékozták meg a Békési Kulturális Központban a Szegények Karácsonya
ünnepségén azokat a városlakókat, akik rászorultságuk miatt a karácsonyi ünnepkörbe Így tudnak
becsatlakozni. Izsó Gábor polgármester köszöntötte őket.

30. 2018. 12. 19-én rendezte meg a Békési Egységes Gyógypedagógiai Intézmény karácsonyi
ünnepségét. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester is.
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31. 2018. 12. 19-én tartotta karácsonyi ünnepségét a I lajnal István Szociális és Idősek Otthona.
Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

32. 2018. 12. 19-én került megrendezésre a Református templomban a Karácsonyi Kórusok
Koncertje, ahol ünnepélyes nvitóbeszédet mondott Deákné Domonkos Julianna. az Oktatási Bizottság
elnöke.

33. 2018. 12. 20-án került sor az év utolsó, karácsonyi műsorral egybekötött testületi ülésére.

34. 2018. 12. 21-én tartotta karácsonyi ülését a Békési Polgárőrök Szövetsége. Békés Város
Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

35. 2018. 12. 22-én a hagyományosan megrendezésre kerülő év végi nagy ételosztáson 238 fő
részére osztottak ki ételt. Az ételosztáson részt vett Izsó Gábor polgármester, és a Hétkrajcár egyesület
támogatói.

36. 2019. 01. 05-én tartotta újévi konceri.jét a Kecskeméti Gábor Művelődési Központban a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar. Az állófogadással egybekötött rendezvényen Kálmán Tibor
alpolgármester mondott pohárköszöntőt. Az újévi köszöntőt Izsó Gábor polgármester tartotta.

37. 2019. 01. 06-án Vízkereszt ünnepe alkalmából Szeged-Csanád Egyházmegye rendezésében
ünnepi fogadásra került sor melyen Békés Város Onkontányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

38. 2019. 01. 09-én tartottak Esély Otthon című pályázati megbeszélést az EFOP-1.21 1-16 kódjelű
projekt kapcsán a pályázatba bevonásra kerülő 8 és 35 év közötti érintetteknek.

39. 2019. 01. 10-én, Budapesten került sor a Békési Kézilabda Munkacsarnok helyszínéül szolgáló
terület átadási dokumentumainak aláírására, Békés Város Onkormányzatát Tárnok Lászlóné jegyző és
Izsó Gábor polgármester képviselték.

40. 2019. 01. ii-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban újévi fogadását. Az ünnepélyes rendezvényen Jelen voltak városunk képviselői, vállalkozói.
Az állófogadással egybekötött eseményen Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. majd
Kálmán Tibor alpolgántester mondott pohárköszöntöt. A Jeles rendezvényre több mint százan fogadták
cl mcghivásunkat.

41. 2019. 01. 12-én a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöki fórumát tartotta Újkígyóson.
Városunkat Izsó Gábor polgármester képviselte.

42. 2019. 01. 18-án Nánási Istvánné szépkorút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

43. 2019. 01. 18-án az EFOP-l.5.3-Településeinkért című konzoreiumban megvalósuló közös
pályázat egyeztető megbeszélését tartották Mezőberényben. Békés Városát Kálmán Tibor
alpolgármester képviselte.

44. 2019. 01. 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi előadásra került sor a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban. Köszöntőt mondott Mucsi András képviselö, Békés Város kulturális és
oktatási tanácsnoka. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester.
Deákné Domonkos Julianna. az Oktatási Bizottság elnöke és Tárnok Lászlóné jegyző.

Békés, 2019. Január 24.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft

Közmunkapro%ram keretében elvé2zett munkáiról

Elvégzett munkák - november

1, Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelemek raktározása. fürácsok soljázása. osztályozása. A Szaiwasi úti. Illetve a Csabai úti
telephelyünkön végezzük cia TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink karbantailását, javítását.
2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása;
Startrnunka programunkban vállaltuk, hogy a városban, illetve a peremkerületekben szedjük az illegális

hulladékokat. A program másik része a szelektív hulladék gyűjtése, és a gyűjtőszigetek karbantartása.
Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során
folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot az Ady u., Liliom u., Május I parkban, Táncsies u., Kossuth
u.. Móricz Zsigmond u., Petöli u., Rákóczi u., Veres Péter tér. I lőzső u., Irányi u., Nyár u., Nyereg u.,
Szécsény kert, Ibrány, Vásárszél u., Cseresznye u., Szent Pál sor, József Attila u. Kerékpárutak mentén,
Gőzmaiornsor. temetők körül. Oncsa területén. Sebők kert területén. Természetvédelmi területen.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális hulladékért.

3, Belterületi közutak karbantartása:
Programunk íö tevékenysége a város útjainak padkázása. kátyúzása. járda javítása. A városban
folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiirása és saját észleléseink alapján történik.
Padkáztunk: Erzsébet liget. Petőfl u. Kossuth IL., Csíkos u.
Kátvúzás: Korona u.. Bocskai u.. Kert u.. Irányi u.
Nyakazás: Kőrösi Csoma Sándor u.. Csabai u.-Zrínyi u. sarkon, Korona u.. Szan’asi u.
Malomasszonykert aszfaltos járda felverése, tükörkészítés. járda zsaluzása. betonozása.

4, Belvízelvezetés:
Programunk fő tevékenysége árkok tisztitása. burkolása. csatorna kiépítés. vizelvezető árkok tisztítása.
karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takarítása folyamatos volt. mint esős napokon a vízleengedés
a városban. vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Müszaki osztály kiírása alapján történik.
Mederburkolt árok takaritása: Gagarin u., Móricz Zsigmond u.
Lánc u. bejárókészítés. Róna u. bejúrókészítés. Csabai u. víznyelö akna magasítása, Babilon sor
árokásás. rézsüzés. mederburkolás. Verseny u. betoncsővek kitakaritása. Bethlen u. árokfenekelés.
Kodály Zoltán u. árokkaszálás. Csapadékelvezető árkok kaszálása

5, Mezogazdasagi foldutak karbantartasa:
Oncsa gréderezési munkálatok. Kő gyesi dűlő gréderezési munkálatai, úthengerezése.
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Elvégzett munkák - december

1, Helyi sajátosságokra épülö program;
A betonelemek raktározása. fűrácsok sorjázása. osztálvozúsa. A Szan:asi úti, illetve a Csabai úti
telephelyűnkön végezzük e a TMK feladatokat. gépeink. szerszárnaink karbantartását. javítását.

2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:
Startmunka programunkban vállaltuk, hogy a városban, illetve a peremkerületekben szedjük az illegális
hulladékokat. A program másik része a szelektív hulladék gyűjtése. és a gyűjtöszigetck karbantartása.
Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során
folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot a főútvonalak mentén, temetők körül. kerékpárutak mentén.
Ibrány. Dáníék. Dán vég utcákon. Május 1 parkban. Erzsébet ligetben. Elövíz csatorna mindkét partján.
Párizs. Táncsies u., Szanasi utcákon.
Gépi kaszáás: I lunyadi u.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális huHadékért.

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 és saját észleléseink alapján történik.
Padkáztunk: Főtér, Petőli u., Kossuth u.. Csabai u., Cseresznye u., Karacs Teréz u.. Kőrösi Csoma
Sándor u.
Kátyúzás: Kökény u., Hajó u., Szabadkai u.
Nyakazás: Szarvasi u., Vásárszél u., Bocskai u.
Járdafelújítás: Dánfok útjavítás, Rákóczi u.- Szántó Albert u. sarkon járdaátrakás, Szarvasi u.
járdajavítús.

4, BeIvízelvezetés
Programunk fő tevékenysége árkok tisztitása, burkolása. csatorna kiépítés, 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 kiírása alapján történik.
Babilon sor árokásás. mederigazítás. Csapadékelvezető árkok takarítása. I lunyadi u. ároktakadtás.
rézsüzés. Fenekelés. Bartók Béla u. aszfaltút átvágása. viznyelő betonozása. betoncső lerakása.

Síkosság és hó eltávolítási feladatok elvégzése.
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Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról

1.
A TOP-5.2.1-I5 kódszámú felhivásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályúzatunkat
határidöben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. I - 5-881-2016-00002. Pályázati
összköltség 172.510.930,- Ft. támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő O Ft..4 pályázat
172.510.930,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A program
végrehajtása folyamatban van. a harmadik mérföldkőig vállalt feladatok teljesültek.

I

A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-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 szerződés megkőtésre került. Az
I. és a 2. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező
kiválasztásra került. a HUNÚT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 iiunya. Kodály utca 16.) a
költségkereten belüli ajánlatával nyert. A kivitelezés befejeződött. a műszaki átadási eljárás
megtörtént.

3.
A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. 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. A második körös közbeszerzési
eljárás eredményes lett, a kivitelező a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt felelősségű
Társaság (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) A Képviselő-testület a többletforrást
biztosította, a többlettámogatási igényt benyújtottuk.

4.
A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.l-15-BSI-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. mérlNdkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630
Békés, Petöli u. 20. sz.) a nyertes ajánlat kőltségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött.

A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pálázatunkat határidöben 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 szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult. a nyertes
kivitelező a Békés Drén KL (5630 Békés. Petöli u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli.

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-BSl -2016-
00021. Pályázati összkőltség 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 megkőtésre került. Az
I. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a közbeszerzési
eljárást elindítottuk. Az ajánlatok beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, a hiánypótlás
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megtörtént, bírálat van folyamatban. A Közbeszerzési ellenőrzési Főosztály a szabálvossági
tanúsítványt még nem adta ki. Igy eredményt még nem hirdethettünk.

7.
A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhivásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2- 1 5-BS 1-2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823150,- Ft, támogatási igény 159.823150,- Ft. saját erő O Ft.
A pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződést megkötöttük. annak
módosítása megtörtént. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő a Békésvill Kft
(5630 Békés, Dózsa G. u. 3. sz.) a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította.

8.
A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
4.3.l-15-BSI-2016-000l0. 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
benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú
sportpark épitésél igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. 1 db „D” típusú sportpark
építésre kaptunk lehetőséget. A helyszín a Baki-Ady utca sarkán felmérésre került. Az
együttműködési megállapodás rnegkötésre került. A kivitelezési munkák megkezdődtek.

10.
ilatáridőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, 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 elbirálása megtörtént az igényeltek szerinti támogatást kapott.
A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

11.
A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
felhívásra pálázatunkat 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 nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
Felelős miniszterrel közösen meghirdetett, 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 feladateilátást 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. A kivitelezési munkák
befejeződtek. az eszközbeszerzés van folyamatban még.

13.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l. 1.2-i 6-BS 1-2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O Fi.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.

14.
Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb
jövöérr. Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása. Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
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elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén nyert támogatást
konzorciumi tagként). Békésre eső Összes költség 844.6 13 E, igényelt támogatás 802.3 82 €‚ 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 megkőtésre került a tervezési munkák
elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került.

15.
Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés Város ifjúságsegitő
programja” címmel púlyázatunkat határidőhen benyúftottuk. Támogatási kérelem száma:
EFOP-I.2.1l-16-2W7-00046. 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
szerzödés megkötésre került. a szükséges tcrvdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárás
folyamatban van.

16.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. t.2-l 6-BS 1-2017-
00007. Pályázati összköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő 0 Ft.
A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott A támogatási szerződés megkötése megtörtént.
a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése folyamatban van.

17.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz clvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pálvázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-21 .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-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BSI-
2017-000 19. Pályázati összköltség 2 13.455.448,- Ft, támogatási igény fl3.455.448,- Ft, saját erő
o Ft. A pályázat 213.455.448,- Ft módosított támogatást kapott. A támogatási szerződés
módosítása megtörtént. A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárást a Békésvill Kft
(5630 Békés, Dózsa G. u 3.) a költségkereten belül nyerte meg.

19.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-l6-BSI-
2017-000 19. 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. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

20.
A TOP-l.4.l-12 kódszámú felhívásra .‚Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottttk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.I-16-BSI-
2017-00012. 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 Mngyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerűsítési programra határidőben
benyújtottuk 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. A mobil lelátó leszállításra került.

22.
A Földművelésügyi Minisztérium ZP-l-2017 kódszámú zártkcrti besorolású főldrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
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kiírt pályázatára határidöben benyújtottuk pálvázatunkat. 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. A közbeszerzési eljárás
folyamatban Van.

23.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése, Fenntartása érdekében a Népi Epítészeti Program létrehozásáról szóló 160112016.
(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 Epítészeti Program (a továbbiakban:
Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Leehner Tudásközpont
Területi. Epitészeti és InFormatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. mint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 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 saját erő mértéke 50 %‚ azaz bruttó
5.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő
támogatással. A támogatási szerződést megkötöttük.

24.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelös miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 201$. 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 IS %. bruttó 5.154.549.- Ft. A pályázat elbírálása
megtörtént, 29.209.111,- Ft támogatást kapott. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

25.
A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának
udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.1-16-BSI-
2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Békés 2019. Január 24.

Iz ó tibor
polgánTiester
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