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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület
NTj T/l két ülése között történt fontosabb
± I ‚7 I t • eseményekről, értekezletekről

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

1. 2019. 02. 20-án a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 sz. pályázat keretében Békés Város
Onkormányzata egészségügyi szűrőnapot rendezett együttműködésben a Gál Ferenc Főiskola, a
Békés Megyei Vöröskereszt, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, és a
Di Palma San Bt. közreműködésével, a rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester és Támok
Lászlóné jegyző asszony.

2. 2019. 02. 20-án gyermekvédelmi tanácskozást szervezett a Békési Család és Gyermekjóléti
Központ, ahol összegezték a 2018-s év tapasztalatait és értékelték a szakmai munkát. A
rendezvényen Izsó Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket.

3. 2019. 02. 21-én Kónya Lászlóné 90 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

4. 2019. 02. 22-én Irányi Dániel születésnapja alkalmából Ünnepi megemlékezést és koszorázást
tartott a Városháza udvarán lévő mellszobomál a Békési Városvédő és Szépitő Egyesület. A
rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester. Az ünnepi köszöntőt Kálmán Tibor
alpolgármester mondta.

5. 2019. 02. 25-én városi megemlékezést szerveztek a Kommunizmus áldozatainak emléknapján a
Széchenyi-téri Forradalmi Emlékműnél, ahol beszédet mondott Kálmán Tibor alpolgármester. Az
ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester, több intézményvezető, civil szervezeti vezető is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

6. 2019. 02.26-án, Békéscsabán tartotta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő
tiszti értekezletét. Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester Úr képviselte.

7. 2019. 03. 01-én négytagú delegáció utazott Kyjov városába testvérvárosi kapcsolat felvétel
céljából. A delegáció tagjai: Izsó Gábor polgármester, Deákné Domonkos Julianna képviselő
asszony, Faragó Katalin kapcsolattartó. Medve János sofőr.

8. 2019. 03. 04-én Enyedi Gábomé 90 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

9. 2019. 03. 06-án infódélutánt szerveztek a Polgármesteri Hivatal nagytermében az EFOP -l .-2.l 1-
16sz. Esély otthon című projekt keretében. A megjelenteket Izsó Gábor polgármester köszöntötte,
majd Kálmán Tibor alpolgármester adott részletes tájékoztatást a kiírt pályázatról.
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10. 2019. 03. 07-én, Békéscsabán tartotta a Közép-Békési Térség Ivóvizminőség-javító
Onkormányzati Társulás Elnöksége soron következő ülését. Békés Város Onkormányzatát Izsó
Gábor polgármester képviselte.

Ii. 2019. 03. 08-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából Dankó Béla országgyűlési Képviselő, Izsó
Gábor polgármester úrral közösen köszöntötte a Polgármesteri Hivatal hölgy dolgozóit.

12. 2019. 03. ii-én, Békéscsabán tartotta événékelö értekezletét a Békés Megyei Rendör
főkapitányság, ahol a települési önkormányzatokkal közös tevékenységek hatékonyságáról
tájékoztatták a jelenlévő vezetöket. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester
képviselte.

13. 2019. 03. 12-én Békésen a Városi Rendőrkapitányság tartotta évértékelő értekezletét, melyen
Izsó Gábor polgármester Úr is részt vett.

14. 2019.03. 13-án rendezte nagytulajdonosi közgyűlését az AWdldvíz Zrt Békésesabán. Békés
Város Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

15. 2019. 03. 14-én tartotta a Kepp Ferenc Általános Iskola Ünnepi megemlékezését az 1848-49-s
Forradalom és Szabadságharera emlékezve. Az ünnepséget Izsó Gábor polgármester Úr is
megtisztelte jelenlétével.

16. 2019. 03. 14-én a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet évértékelő közgyűlésén vett részt Izsó
Gábor polgármester Úr.

17. 2019. 03. 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 171. évfordulója alkalmából
rendezett Unnepi Istentisztelettel egybekötött megemlékezést Békés Város Onkormányzata a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, a Békési Városvédő és Szépítö Egyesület
együttműködésével. Az ünnepi megemlékezést a Petőfi Sándor szobornál koszorúzással zárták. A
megemlékezés koszorÚit Békés Város Onkormányzatának képviseletében Izsó Gábor
polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester és Támok Lászlóné jegyző asszony helyezte cl. Az
ünnepi köszöntőt Kálmán Tibor alpolgármester Úr mondta.

18. 2019. 03. 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére koszorúzási ünnepséget
szervezett testvérvárosunk Magyadttabé. Békés Város Onkormányzatának képviseletében Rácz
Attila Onkormányzati Képviselő mondott Ünnepi beszédet, és Pocsaji Ildikó Oktatási Kulturális
és Sport Bizottsági taggal közösen helyezték cl városunk megemlékező koszorúját.

19. 2019. 03. 18-án Zahorján Istvánné 95 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft

Közmunkaproram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák - február

1. Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelemek raktározása, fűrácsok sorjázása, osztályozása. A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti
telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink, 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 gyűjtöszigetek karbantartása.
Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során
folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot Oncsa terűletein, Sebők kert, Szarvasi u., kerékpárutak mentén,
főútvonalak mentén, temetők körül, Petőfi 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 karbantartása:
Programunk fó tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda javítása. A városban
folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. A feladatok elvégzése a Müszaki osztály
kiírása és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk: Kőrösi Csoma Sándor u., Csabai u., Kossuth u., Petőfi u., Erzsébet liget

Kátyúzás: Verseny u., Fábián u., Szabó Dezső u.. Tátra u., Hunyadi u., Kinizsi u., Fáy u., Kecskeméti u.,
Csabai u., Dánfok, Drága u.. Vashalom u., Kalász u., Hunyadi u., Körösi Csoma u., Lengyel Lajos u.,
Móricz Zsigmond u., Szélmalom u.. Kossuth u..

Nyakazás: Erzsébet liget.
Tárház u. és Nevelő u. sarkánál korlát lehelyezése, játszótér karbantartása (Szarvasi u.)
4. Belvízelvezetés:
Programunk fő 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 kiirása alapján történik.

Mederburkolt árkok takarítása: Módcz Zsigmond u., Bartók Béla u., Fáy u., Raktár sor
Kasza u. fedett csatorna készítése, Bartók Béla u. útátvágás, betoncsövek lehelyezése homokágyba,
Nyereg u. útátvágás, betoncsövek szintre helyezése, Gagarin u. útátvágás, aknabetonozás, Hunyadi u.
árokfenekelés, bejáró készítése, Rákóczi u. fedett csatorna készítése. víznyelőakna betonozása, Hőzső u.
csapadékelvezető árok melletti járda szintre emelése, tükörkészítés. járdalapok lerakása. vízelfolyás
biztosítása
5. Mezőgazdasági földutak karbantartása
Pipacs u. gréderezési munkálatai
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1.
A TOP-5.2.t-15 kódszámú felhívásra „Együtt az intcgrációért Békésen” címmel pályázatunkat
határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BSI-2016-00002. Pályázati
összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat
172.510.930,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A program
végrehajtása fblvamaWan van. a harmadik mérrdldköig vállalt feladatok teljesültek.

‘7

A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékviz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-l5-BS1-2016-
00002. Pályázati ősszköltség 154.305.000,- Ft, támogatási igény 154.305.000,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 154305.000,- 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 Kfl (5555 Hunya, 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 pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1.3-
lS-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 felelösségű Társaság
(5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. em. 220.) A Képviselő-testület a többletforrást biztosította,
a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák folynak a piacnál 75%-os, a hűtőháznál
100%-os a teljesítés.

4.
A TOP-1.1.1-15 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 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. mérfZildkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek, nyertes ajánlattevő a Békés Drén KR (5630 Békés,
Petőfi u. 20. sz.) a nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött.

5.
A TOP-1.2.1-15 kódsiámú felhivásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-l .2.1-1 S-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 Kü (5630 Békés, Petőli u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszőrf
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 határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. 1-l 5-BS 1-2016-
0002 1. 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
L mérföldkő 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 50% feletti a teljesítés.

7.
A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BSl-2016-
00003. Pályázati összköltség 175.646.931,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft, saját erö
15.823781,- Ft. A pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott A támogatási szerződést
megkötöttük, annak módosítása megtörtént. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajániauevö
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 feihívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában’ címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
4.3.1-15-BSI-2016-000lO. 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 ten’ezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési dokumentáció
elkészült.

9.
A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben
benyújtottukjelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú sportpark
építését 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 megkötésre került. A kivitelezési munkák befejeződtek.

10.
Határidöben 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 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 Kfl nyerte meg költségkereten belül. A kiviteli munkák
meghaladták a 30%-os teljesítést.

11.
A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
felhivásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-0081$. 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.
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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 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 29.998416,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési munkák
befejeződtek, az eszközbeszerzés megtörtént.

13.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.l.2-16-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 INTERREC V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért”,
Pdodtási 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 844.6 13 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ 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 megkötésre került a tervezési munkák
elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került. A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600
Békéscsaba Lázár u.5.) nyerte költségkcreten belül.

15.
Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város Wjúságsegítő
programja” címmel pályázatun±at 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 elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill
Kit (5630 Békés, Dózsa u 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok 80%-ának
felújítása befejeződött.

16.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BSI-2017-
00007. Pályázati összkőltség 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 határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-
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 megkőtésre 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-20l7-
00019. Pályázati összköltség 213.455.448,- Ft, támogatási igény 213.455.448,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 2 13.455.448,- Ft módosított támogatást kapott. A támogatási szerződés módosítása
megtörtént. A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.
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19.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-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 Kit (5630 Békés Dózsa Gy.
u 3. sz.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatokból a napelemek telepítése
és 4 épületből 3 világítási elektromos hálózat korszerűsítése megtörtént.

20.
A TOP-l.4.1-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.l-16-BSI-
20 17-00012. 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. Az első közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett, a második folyamatban van.

21.

A Földművelésügyi Minisztérium ZP-l -2017 kódszámú zártkerti besorolású Főidrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 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. A közbeszerzési eljárást a
Swietelsky Epitő Kh költségkereten belüli ajánlattal nyerte meg. Az eszközbeszerzés folyamatban
van.

22.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI.
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 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 pályázhmk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 50%, azaz bruttó 5.000.0001- 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.

23.
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
ősszköltség bruttó 34.363.660,- Ft, az igényeit 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
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25.

26.

támogatást kapott. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a Swietelsky
Építő KR költségkereten belüli ajánlattal.

A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhivásra „Békés, Reménybír Intézmény Epreskerti Óvodájának
udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-l6-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.

Gravitációs szennyvízcsatoma hálózaton történő inűltráció csökkentésre pályázatot nyújtottunk
be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Vízi közművek Állami
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra”. A pályázaton a jóváhagyott Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok végrehajtására lehetséges. A beruházás költsége nettó
32.302.000,- Ft, amelyhez 70 %-os támogatást igényeltünk.

Békés, 2019. március. 20.

olgármester
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