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Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

1. 2019. 04. 17-én Sós Sándorné 100 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

2. 2019. 04. 17-én tartotta idei első közgyűlését a Békési Önkormányzati Tűzoltóság. A közgyűlésen
részt vett Izsó Gábor polgármester, a Tűzoltóság elnöke.

3. 2019. 04. 21-én Tarbos Libás Tanyán köszöntötte Izsó Gábor polgármester a Szent György napi
rendezvényen megjelent vendégeket. A nagysikerű rendezvényt tizedik éve Békés Város
polgármestere nyitja meg.

4. 2019. 04. 23-án a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Tagbölcsödéi a Kecskeméti Gábor
Kulturális központban tartották a Bölcsődék Napja címet viselő szakmai napjukat. A sajtó
nyilvános rendezvény védnöke: Izsó Gábor polgármester Úr volt.

5. 2019. 04. 23-án a KÉSZ békési szervezete és Békés Város Önkormányzata közös
megrendezésében került sora Sursum Corda Díjátadó ünnepségre a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban. Az elismerést a város életének egészségügyi és szociális terüteten kifejtett
kiemelkedő életművükért kapják a kitüntetettek. Az idei évben Dr. Farkas Eva radiológus főorvos
és Priskinné Sápi Tünde gyógypedagógus. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester,
Kálmán Tibor és dr. Pálmai Tamás alpolgármester.

6. 2019. 04. 24-én került megtartásra a Kistérségi Intézményfenntartó Társulási ülés. Az ülésen részt
vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző asszony.

7. 2019. 04. 26-án Békés Város Önkormányzata a iantvik Mátyás Műzeummal. a Békési Városvédó
és Szépítő Egvesülettel közösen Centenáriumi emlékülést rendezett. közösen megemlékezvc az
1919-es Román Katonai Vérengzés Csatárkerti Civil áldozatairól. Az ünnepséget követően a
malomvégesi temetőnél felállított kopjofánál ünnepélyes keretek között helyezte el Izsó Gábor
polgármester Úr a megemlékezés koszorúját.

8. 2019. 04. 26-án a Reményhír Intézmény Alapíbkú Művészeti Iskolájának növendékei és tanárai
rendezlek tanévzáró gálaműsort a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, melyen Izsó Gábor
polgármester ís részt vett.

9. 2019. 04. 27-én Békés Város Nyugdíjas Egyesülete tartotta soron következő gvűlését. A
rendezvényen Izsó Gábor polgármester Űr is megjelent.
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10. 2019. 04.27-én a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által megrendezésre kerülő „Suli
kupa” csapatverseny dijkiosztóját rendezte a Békési Horgászegyesület. mint a verseny
lebonvolítója. A kitüntetéseket Izsó Gábor polgármester adta át.

11. 2019. 04. 30-án az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete és a Békés Városi Püski Sándor
könyvtár közös szervezésében került sor Dr. Sándor Csaba gyógyszerész Camino France — az Ut
című beszámoló jára. A színes útismertetőn nagyszámú érdeklődő mellett Izsó Gábor polgármester
is részt vett.

12. 2019. 05. 01-én ünnepelte városunk a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében a
munka ünnepéL A programok közt szerepelt a már hagyományosan megrendezésre kerülő ..Ki Mit
Tud” verseny, melynek zsűrijében Izsó Gábor polgármester Úr is részt vett. A rendezvénytéren a
kedvezőtlen időjárás ellenére több száz ünneplő élvezte a Bikini együttes koneertjét.

13. 2019. 05. 03-án a Békés Megyei KatasztróFavédelmi Igazgatóság a Mezöberényi Orlay Petrics
Soma Művelődési Központban rendezte meg Tűzoltó Napi ünnepségét. A rendezvényen Izsó
Gábor polgármester díjat adott át Szitás Péter rajparancsnoknak, kiemelkedő munkavégzéséért.

14. 2019. 05. 04-én a Gál Ferenc Föiskola Békési Szakképzö Iskola, Gimnázium és Kollégium
ballagási ünnepségét tartotta. A ballagó diákokat és a hozzájuk érkezett vendégeket Kálmán Tibor
alpolgármester ár üdvözölte Békés Város Onkormányzatának képviseletében.

15. 2019. 05. 04-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola
Ovoda és Kollégium ünnepi istentisztelettel záródó ballagási ünnepségén Kálmán Tibor
alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.

16. 2019. 05. 06-án a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége tartotta a Polgármesteri
Hivatal dísztermében felügyelő bizottsági ülését, majd azt követően soros közgyűlését melyen Izsó
Gábor polgármester ár is részt vett, mint a KETOSZ ismét megválasztott elnöke.

17. 2019. 05. 06-án a békési Galériában nagyszámú érdeklődő hallgatta Georg Spöttie, a Nézöpont
Intézet Politikai Elemzöjének biztonságpolitikai előadását. Az est házigazdája Dankó Béla
országgyűlési képviselő volt. A nagy sikerű rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester,
Kálmán Tibor és dr. Pálmai Tamás alpolgármesterek.

18. 2019. 05. 09-én a Prevail Co. Kit a GINOP-1.2.6-8-3-4-l6 kódszámú pályázati konstrukció
keretében megvalósuló édesipari üzem építésének ünnepélyes alapkőletételére került sor. A sajtó
nyilvános rendezvényen jelen volt országgyűlési képviselőnk. Dankó Béla, Izsó Gábor
poIgánester és Kálmán Tibor alpolgármester.

19. 2019. 05. 10-én a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum ..Mesterségtől Művészetig címmel
emlékkiállitást rendezett Janáky Viktor keramikusművész emlékére. a Békési Galériába. A
megjelenteket Kálmán Tibor alpolgármester Űr köszöntötte, a kiállítást Ván Hajnalka. a Munkácsy
Mihály Múzeum művészettörténésze nyitotta meg.

20. 2019. 05. 10-én sajtótájékoztató keretében adta át a Karacs Teréz utca 7. szám alatti
önkormányzati bérlakás kulcsait Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármesterrel. Az
ingatlan egyike annak a 19 önkormányzati hérlakásnak, amely pályázati forrásból került
felújításra, a fiatalok helyben tartása céljából.
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21. 2019. 05. II-én a békési Tájház adott helyet a XIII. Nefelejes \‘igalornnak, amelyet támogató
partnerekkel a Békési Kulturális és I lugyományőrző Közhnsznú Egyesület szervezett. Az egész
napos rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás alpolgármester.

22. 2019. 05. ii-én délután szentmise keretében került felavatásra Tarhos község újonnan épült
temploma. A szertartás után a templom kertben állófogadást tartottak, ahol a meghívott
vendégeket Kiss Rigó László püspök úr a Szeged-Csanádi Egyiázmegye képviseletében
köszöntötte. A jelentős eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. Deákné Domokos Julianna
képviselő asszony és Ráez Attila képviselő Úr.

23. 2019. 05. 12-én Broda Lászlóné 90 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

24. 2019.05. 15-én tartotta ülését a BKSZ Kft. felügyelőbizottsága, amelyen Izsó Gábor polgármester
ár is részt vett.

25. 2019. 05. 17-én Békés Város Díszpolgára meghívásának eleget téve sóshalmi otthonában
látogattúk meg Nagy Sándor kitüntetettet Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás és Kálmán
Tibor alpolgármester urak.

26. 2019. 05. 20-án a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár adott helyet a „Fejezetek Békés Város
Történetéből” című kiadvány könyvbemutatójának. A sajtó nyilvános rendezvényen izsó Gábor
polgánnester Úr a szerzőkkel együtt köszöntötte a megjelenteket.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft.

Közmunkapro%ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák - április

1. Helyi sajátosságokra épülő program:

Szarvasi úti telephelyen betonoszlopok gyártása. A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön
végezzük cl a TMK feladatokat. gépeink, szerszámaink karbantartását. javitúsát.

2. Szociális jellegű programunkon belül Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
Közúthálózat karbantartása, Belvízelvezetés programelemek kerültek betervezésre:

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása prngramelemünkben vállaltuk, hogy a városban illetve a
peremkerületekben szedjűk az illegális hulladékokat. Kerékpánal a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy
25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot kerékpárutak
mentén. Szarvasi u.. Táncsies u.. Rákóczi u.. Petőr u.. Cseresznye u.. Verseny u.. Csabai u.. Csíkos u..
Karacs Teréz u.. Dánfok, Bánhida. Természetvédelmi wrület. buszmegállók körül. Oncsa. Sebők kert.
temetők körül. Csatárkert. Nagykert. Ibrány. Bán vég. Malomvég. Szécsény kert.
A lakossági jelzések esetén, a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális hulladékért.

Belterületi közutak karbantartása:
Prograrnelemünk fő tevékenysége a város útjainak padkázása. kátyúzása, járda javítása. A városban
folyamatosan megtisztkjuk és helyreigazkjuk az útjelző táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály
kiírása és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk:
Farkas Gyula u., Veres Péter tér. Kőrösi Csoma Sándor u.. Csabai u., Szarvasi ti.

Kátyúzás hidegaszfalttal:
Váradi u.. Csallóközi u., Fürdősétány u.. Szabó Dezső u.. Szántó Albert u.. Libazug u.. Kisvasút sor

Gépi kaszálás:
Kossuth u.. Korona u., Ady u.. Szarvasi u.. Bán vég. Petőfi u.

Nyakazás:
Fáy u., Vásárszél u., Rákóczi u., Kossuth u.
Malomasszonykertjárdás dűlő folytatása, aszfalt felverése. tükörkészítés, zsaluzás, Pipaes u., Veres Péter
tér KRESZ tábla cseréje, Kossuth u. járdalapok helyreigazítása. Csallóközi u. járdakészítés. Csokonai u.
bejáró és járdakészítés

Belvízelvezetés:
Programeleműnk Fő tevékenysége árkok tisztítása. burkolása. csatorna kiépítés, vízelvezelő árkok
tisztítása. karbantartása.
A belvízvédelmi szivattyúk takarílása 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 u. - Csabai u. sarkán lerakott cső körbebetonozása. Babilon sor árokFenekelés. árokburkolás.
Fúy u. csapadékárok kaszálása, Móriez Zsigmond u. mederburkolt árok takarítúsa, Szabadkai ji., Magyari
Ii. csapadékelvezető árkok takarítása. zártcsatornák aknatetőinek letakarítása, szivattyúházak, Csallóközi
u., Bán vég, Puskaporos. Kisvasút sor. Oncsa árkok kaszálása, Attila u. csőlerakás.

Békés, 2019.05.17.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2019. április

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-1 5-BS 1-2016-00002. Pályázati
összköltség 172.5l0.930- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat
172.510.930,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés meukötésre került .A program
végrehajtása folyamatban van. a negyedik mérföldkőig vállalt feladatok teljesültek.

2.
A TOP 2.1.3-IS kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.I.3-15-BSI-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 IIUNUT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 Ilunya. Kodály utca 16.) a
költségkereten belüli ajánlatával nyert. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadási eljárás
megtörtént. A vizjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk.

3.
A TOP-1.1.3-I5 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése’ címmel pályázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.3-
15-BSI-2016-000l2. Pályázati ősszköltség 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
megkőtésre 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. em. 220.) A Képviselő-testület a többletforrást biztosította.
a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák folynak a piacnál 75%-os, a hütöháznál
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-I 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. mérflildkőig vállalt flladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés.
Petőfl u. 20. sz.) a nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött.

5.
A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhivásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-I .2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.61 8.- Ft,
támogatási igény 309.999.61 8,- 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 Kft (5630 Békés. Petöfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf
medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem lámogathatónak minősítette. így a kivitelezési
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szerződéseket felbontottuk közös niegegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat a
Közreműködő Szervezet még nem hagyta jóvá.

6.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1 -l 5-BS 1-2016-
00021. Pályázati összköltség 395.295.145.- Ft, támogatási igény 395.295.145.- Ft. saját erő O Ft.
A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés mekötésrc került. Az
I. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a közbeszerzési
eljárást elindítottuk. Az ajánlatok beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, a hiánypótlás
megtörtént, birálat van folyamatban. A kivitelezési szerződés megkötésre került. Mindkét
helyszínen 75% feletti a teljesítés.

7.
A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtotwk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2- 1 5-BS 1-2016-
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 szerzödést
megkötöttük. annak módosítása megtörtént. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő
a Békés-ViII Kft (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 felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában’ címmel pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
4.3.1-15-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. A közbeszerzési eljárás fo]yamatban
van.

9.
Ilatáridőben benyújtottak 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 Kft nyerte meg kőltségkeretcn belül. A kiviteli munkák
meghaladták az 50%-os teljesítést.

10.
A csatlakoztatási konstrukció az önkontányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c.
felhivásra pályázatunkat határidöben benyújtottak. 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 szerzödés megkötésre
került, pályázat megvalósítása folyamatban van.

11.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1.2-l 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.
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12.
Az INTERREG V-A RONIANIA-HUNGARY PROGR4MME “Partnerség egyjobbjövőérC,
Prioritási tengely: PAt - Közös értékek ás erőforrások közös védelme ás hatékony felhasználása.
Beruházási priorilás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése ás
fejlesztése (Együttműködés közös értékek ás 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 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 kivitekzést a Mediműszer Kft (5600
Békéscsaba Lázár u.5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák meghaladták a 25%-
ot.

13.
Az EFOP-1.2.1l-16 Esély Otthon felhivásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő
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 elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vitt
Kli. (5630 Békés, Dózsa u 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása
befejeződött.

14.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-16-BS1-2017-
00007. Pályázati ősszköltség 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.

15.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 11. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-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 inegkötésre került.
a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

16.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. l-16-BSI-2017-
00019. Pályázati összköltség 213.455.448,- Ft, támogatási igény 2(3.455.448,- 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 folyamatban van.

17.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1 -1 6-BS 1-2017-
00019. Pályázati összköltség 205.994.000,- Ft, támogatási igény 205.994.000,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 205.994.000,- Ft támogatást kapott A támogatási szerződés megkötésre került, a
tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárást a Békés-ViII Kfl. (5630 Békés Dózsa Gy.
u 3. sz.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek.
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18.
A TOP-l.4.l-12 kódszúmú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .4. -l 6-BS I -

2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő 0
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.

19.
A Földművelésügyi Minisztérium ZP-l-20l7 kódszámú zártkerti besorolású fdldrészletek
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 Epítö Kfl költségkereten belüli ajánlattal nyerte meg a vállalt munkák elkészültek, az
elszámolást benvúwttuk határidöben.

20.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló l60U2016. (Xl.
S.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi
építészeti örökségünk. a népi műemlékek. a műemléki éréket képviselő vidéki épített örökség
megóvása. megörzése. fenntartása érdekében — a Népi Építészeti Program (a továbbiakban:
Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai Nonproflt Korlátolt Felelösségű Társaság, mint az
államháztadásról szóló 201 L évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁM.) 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.

21.
Pályázatot nújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztanásért 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
összkőltség 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. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerűlt. a nyertes ajánlattevő a Swieteísky
Építő KFt költségkereten belüli ajánlattal. A kivitelezési munkák elkészültek.

22.
A TOP-1.4.l-16 kódszámú felhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának
udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .4.1-1 6-BS 1-
2018-00035. Pályázati összköltsóg 54.991.000.- Ft. támogatási igény 54.991.000.- Ft, saját erőD
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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23
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközmüvek Állami Rekonstrukciós
Alapjára kiírt pályázatra benyújtottuk igényünket. A pályázatban az intiltitió csökkenését
szeretnénk elérni, az összköltség nettó 32.302.000,- Ft. az igényelt támogatás nettó 22.611.400,-
Fi. a saját erő mértéke nettó 9.690,600.- Ft. A saját erő forrása a vízi közmü bérleti díj bevétel. A
pályázat befogadásra került, elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2019. május 23

I z ábor
olgármester
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