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Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

1. 2019. 01. 24-én megtörtént a Kézilabda Munkacsamok építésére szánt terület birtokbaadása. A
helyszíni szemlén részt vett Izsó Gábor polgármester és Gál András műszaki osztályvezető.

2. 2019. 01. 26-án a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat kegyeleti emlékezést tartott a
„Málenkij robotra” elhurcoltakért a 2018-ban felavatott Új emléktáblúnál. A megemlékezésen Izsó
Gábor polgármester Úr is Jelen volt.

3. 2019. 01. 26-án a Gyulai Közművelödési és Vízi mentő Egyesület Energv Dance Cool
szakmacsoportja Jótékonysági Tánc Gálát rendezett a sérült gyerekek támogatására. A Gálát Izsó Gábor
polgármester nyitotta meg.

4. 2019. 01. 26-án tartotta 17. Jótékonysági Bálját a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
Békési Szervezete. Kémenes Lóránt Zoltán Kolozs-dobokai Fő esperes a bál fővédnöke mondott ünnepi
köszöntőt. Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester, és Kálmán Tibor alpolgármester
képviselték, Illetve több képviselő megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

5. 2019. 01. 26-án a békési Kisgazdakör tartotta évnyitó ülését ahol Békés Város Önkormányzatát
Izsó Gábor polgármester képviselte.

6. 2019. 01. 28-án tartotta soron következő ülését az Intézményfenntartói Társulás a polgármesteri
hivatal kistermében. Az ülésen Jelen volt Tárnok Lászlóné jegyző és Izsó Gábor polgármester.

7. 2019. 01. 29-én a Békési Kistérségi Társulás tartotta soron kővetkező ülését. Az ülésen Tárnok
Lászlóné jegyző és Izsó Gábor polgármester vettek részt.

8. 2019. 02. 01-jén a TOP-4.3.l-l5 a ..Leromlott Városi területek rehabilitációja kódjelű Békés
Város Önkormányzata vezetésével megalakított. konzorciumban működő projekt sajtó nyilvános
eseménye zajlott. A helyszínen Jelen voltak a projektben résztvevö konzorciumi tagok, Izsó Gábor
polgármester.

9. 2019. 02. 01-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium tartotta gombavató ünnepségét a
városi Művelődési Központban. Ajeles alkalmon részt vett Izsó Gábor polgármester Úr is.

10. 2019. 02. 02-án rendezte meg Városi Farsangját a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. A
sikeres rendezvényen dr. Pálmai Tamás alpolgármester köszöntötte a farsangi tbrgatag résztvevőit.
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11. 2019. 02. 04-én, Mezőkovácsházán rendezte meg a Békés Megyei Hírlap az „Év Embere és az
Ev Sportolója 2OlS1 díjkiosztó ünnepségét. A gálán kitüntetést kapott dr. Baranyai István békési
háziorvos, a dijátadón részt vett Izsó Gábor polgármester Úr.

12. 2019. 02. 09-én került megrendezésre Békés Város Önkormányzata és a városi sportszen’ezetek
rendezésében a” X. Békési Sportbál”. A bálon részt vett Kálmán Tibor alpolgármester és Izsó Gábor
polgármester, dr. Pálmai Tamás alpolgármester, illetve több önkormányzati képviselő.

13. 2019. 02. 12-én a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett Évindító Önkormányzati
Fórumon vett részt Békésesabán a Megyei Kormányhivatalban Izsó Gábor polgármester.

14. 2019. 02. 12-én az EFOP-l-2-1 1-16 „Esély Otthon” Pályázat következö mérföldkő teljesítésének
egyeztetése zajlott a hivatal kistermében. Az egyeztető fórumon részt vett Tárnok Lászlóné jegyző és
Izsó Gábor polgármester.

15. 2019. 02. 14-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartotta a Közép Békési Centrum szakmai
fórumát, melyen Izsó Gábor polgármester Úr köszöntötte a meghívottakat.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft

Közmunkapro%ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák - Január

I. Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelemek raktározása, fűrácsok soijázása, osztályozása. A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti
telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat, gépcink, szerszámaink 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 gyüjtőszigetek karbantartása.
Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során
folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot Oncsa területein, Sebők kert, Szarvasi u., kerékpárutak
mentén, főútvonalak mentén, temetők körül. Petőli u., Rákóczi u.. Szarvasi u., Táncsics u., Veres Péter
tér.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális hulladékért.

3. Belterületi közutak karhantartása:
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 kiirása és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk: főtér. Csíkos u.. Ady u.. Körösi Csoma Sándor u.. Csabai u.. Kossuth u.. Petőfi u..
Táncsics u., Rákóczi u.

Kátyúzás: Verseny u., Kert u.. Hidvégi u., Damjanich u., Csíkos u., Szigetvári u.. Fábián u.. Szabó
Dezső u.. Tátra u., Hunyadi u.. Kinizsi u.. Fáy u.. Kecskeméti u.. Fábián u.. Irányi u.. Szőlő u., Bocskai
u., Bethlen u., Posta u., Módez Zsigmond u., Kossuth u., Teleki u., Vág u., Csabai u.

Nyakazás: Szan’asi ti

Rákóezi u. járdajavítás, Fáy u. bejáróbontás

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

Vízelvezető árkok dudacsöveinek takadtása. bejárók takarítása. csapadékvíz elvezető árkok takarítása

Víznyelö takaritása: Verseny u.. Módcz Zsigmond u., Csíkos u.. Bartók Béla u.

Hó mentesités- és síkosság mentesitési feladatok eh’égzése.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2019. február

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-l 5-BSI -2016-00002. Pályázati
összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat
172.510.930,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A program
végrehajtása folyamatban van. a harmadik mérföldköig vállalt feladatok teljesültek.

2.
A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra ..Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása1’ 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 megkötésre került. Az
1. és a 2. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező
kiválasztásra került. a HUNUT Epítőipari Szolgáltató KQ (5555 liunya, 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 benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.1.3-l 5-BSI -2016-00012. Pályázati összköltség 249.999.500 Ft, támogatási igény
249.999.500,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat 249.999.500,- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkötésre került. Az engedélyeket megkaptuk. A 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 tőbbletforrást
biztosította, a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák Folynak a piacaál 50%-
os. a hűtőháznál 100%-os a teljesítés.

4.
A TOP-1.1.I-15 kódszámú felhívúsra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.1-1 5-BS -2016-
00004. Pályázati ősszköltség 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 Kft (5630
Békés, Petől5 u. 20. sz.) a nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött.

5.
A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizrnusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-1.2.1-5-BSl-20l6-00007. 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 szerzödés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult. a nyertes
kivitelező a Békés Drén Kit (5630 Békés. Petöli u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli.
A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem támogathatónak minősítette, Így
a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös megegyezéssel. A megváltozott műszaki
tartalmat a Közreműködő Szervezet még nem hagyta jóvá.
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6.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BSl-2016-
00021. Pályázati összköltség 395.295.145,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő 0 Ft.
A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az
1. méríbldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a közbeszerzési
eljárást elindítottuk, Az ajánlatok beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, a hiánypótlás
megtörtént. bírálat van folyamatban. A kivitelezési szerződés megkötésre került. Mindkét
helyszínen Folynak a kivitelezési munkák.

7.
A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BSI-2016-
00003. Pályázati összköltség 175.646.931,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft. saját erő
15.823781,- Ft. A pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződést
megkötöttük, annak módosítása megtörtént. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes
ajánlattevő a Békés-viII Kü (5630 Békés. Dózsa Gy. u 3. sz.) a szükséges pénzügyi fedezetet a
Képviselő-testület biztosította. A kivitelezési munkák befejeződtek.

8.
A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhivásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3. l-15-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 befejeződtek. A közbeszerzési dokumentáció
elkészült.

9.
A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidöben
benvújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében S db „D” típusú
sportpark építését igényeltűnk. 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 megkötésre került. A kivitelezési munkák megkezdődtek.

10.
1-latáridőben 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 rnunkagépek beszerzése pályázati felhívásra. „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése”
címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,- Ft. támogatási igény 83.819.415,- Ft. saját erő
9.313.676,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént az igényeltek szerinti támogatást kapott. A
közbeszerzési eljárást a Kondor-Szolg Kft nyerte meg kőltségkereten belül.

11.
A esatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
Í’elhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-00818. Pályázati összköltség 8956.424,- Ft, támogatási igény 8.956.424,- Ft,
saját erő O Ft..4 pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került, pályázat megvalósítása folyamatban van.

12.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormánvzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. tőrvény (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 I .578.864 Ft. A pályázat 29.998.416,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési munkák
befejezödtek. az eszközbeszerzés megtőnént.
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13.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pálvá-zatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.2-l 6-BSI -2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft. saját erő 0 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 prioritás: 6!c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén nyert támogatást
konzorciumi tagként). Békésre eső összes költség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ saját
erő 42.23 I €. 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
elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került

15.
Az EFOP-1.2.I1-1ó Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő
programja” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
EFOP-I.2.1 1-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény
200.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott A támogatási
szerződés megkötésre került. a szükséges tervdokumentdció elkészült. A közbeszerzési cUárást a
Békés-ViII Kű. (5630 Békés, Dózsa u 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte.

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-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 elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési
eljárás előkészítése van folyamatban.

17.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-16-BSI-
2017-00011. Pályázati ősszköltség 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, engedéyeztetés 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. I - I 6-BS I -
2017-00019. Pályázati összköhség 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. A közbeszerzési eljárás előkészítése van
folyamatban.

19.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-
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. A közbeszerzési eljárást a Békés-VIII Kft. (5630 Békés
Dózsa Gy. ‘.‘ 3. sz.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatokból a napelemek
telepítésc és 4 épületből 3 világítási elektromos hálózat korszerűsítése megtörtént.
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20.
A TOP-l.4.1-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pálvázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .4.l-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. A közbeszerzési eljárás
folyamatban van.

21.
A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephelv korszerüsitési programra határidöhen
benyújtottak 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. A mobil lelátó. az eredményjelző és a labdafogó hálók leszállításra kerültek.

22.
A Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-201? kódszámú zártkerti besorolású főldrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét biztosító Fejlesztések támogatására
kiírt pálvázatára 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. A közbeszerzési eljárást a
Swietelsky Epítő Kfl költségkereten belüli ajánlattal nyerte meg. Az eszközbeszerzés
folyamatban van.

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 örökségűnk. 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 Nonprofit 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 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 nyújlottunk be a helyi önkormánvzatokért felelős miniszter az államháztartásért
llelös miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 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.4 pályázat elbírálása
megtörtént, 29.209.111,- Ft támogatást kapott. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a
nyertes ajánlattevő a Swietelsky Építő Kft költségkereten belüli ajánlattal.

25.

A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának
udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkoniha fejlesztése”
címmel pálvázatunkat határidőhen henyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.4.1 - I 6—BS I -
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20 18-00035. Pályázati összköltség 54.991.000.- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft. saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

26.
Gravitációs szennyvízcsatorna hálózaton történő inflltráció esökkenlésre pályázatot nyújtottunk
be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra”. A pályázaton a jóváhagyott Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok végrehajtására lehetséges. A beruházás költsége
net(ó 32.302.000.- Ft, amelyhez 70 %-os támogatást igényeltünk.

Békés. 2019. Február 22.

Iz/óCá r
ptlgármcster
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