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1. 2019.06.22-én az Erzsébet Ligetben tartotta Békés Város Szociális Szolgáltató Központja a
hagyományosan megrendezésre kerülő. Fuss a nyárba elnevezésű utcai futóversenyéL A versenven
résztvevőket Kálmán Tibor alpolgármester köszöntötte.

2. 2019. 06. 22-én, a BÉTAZEN zenei napok keretében Békés Város Református Templomában
tartottak kórustalálkozót. a Békés-Tarhosi Zenebarátok Köre euvüttműködésével. A találkozóra
érkező vendégeket Izsó Gábor polgármester köszöntötte. ünnepi beszédet mondott Kálmán Tibor
al p01 gámwster.

3. 2019. 06. 25-én, a Gyulai Tankerületi Központ Tankerületi Tanács ülésén vett részt Gyulán, Izsó
Gábor polgármester.

4. 2019. 06. 26-án a megyenapi előkészületek miatt egyeztető értekezletet tartott a békési tlelyi
Ertéktár. Izsó Gábor polgármester Úr, mint a Helyi Ertéktár Bizottság elnöke. Kálmán Tibor
alpolgármester Úr. mint a bizottság elnökhelyettese vettek részt a megbeszélésen.

5. 2019. 06. 27-én a Békés Megyei Kormányhivatal a Békési Járási Hivatalban tartott munkáltatói
Fórumot, Munkahelyek biztonsága címmel. A program során Dr. Takács Arpád kormánymegbízott
Úr megnvitóját követően megyei szakemberek tartottak tájékoztatást. A fórumon részt vett Izsó
Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester.

6. 2019. 06. 28-án a Polgármesteri Hivatalban köszöntötte Izsó Gábor polgármester azokat a
diákmunkásokat. akik a nyár folyamán kipróbálhatták maEukat a napi munka világában. Az idei
nyáron 36 fő vett részt a nyári diákmunka programban.

7. 2019. 06. 28-án a Békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központban tartotta a Belencéres Néptánc
Együttes gálaműsorát. A gálaműsort követö táncházon résztvevőket Izsó Gábor polgármester
köszöntötte. A Néptánc Gála 2005. óta programeleme a BETAZEN zenei napoknak.

8. 2019. 06. 30-án a Békés-Tarhosi Zenei napok zárásaként a Kormorán együttes adott nagysikerű
koncertet a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A záró koncerttel egy évre bezárta kapuit a
programsorozat, amelynek támogatói között van az Emberi Erőforrások Minisztériuma is.
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9. 2019. 07. 05-én adták át közösségi összefogással, önkormányzati és egyéb forrásokkal kiegészitve
az 1400 méteren felújított malomasszonykerti járdaszakaszt. Az ünnepélyes sajtónyilvános
eseményen Izsó Gábor polgármester ás Deákné Domokos Julianna, az Oktatási Kulturális ás Sport
Bizottság elnöke együtt adta át az eLkészült járdát.

10. 2019.07. 1 1-én Békés Polgármesteri Hivatal kistermében tartotta éves ülését a Békési Helyi Értéktár.
Az ülésen jelen volt Izsó Gábor polgármester, mint a Helyi Ertéktár Bizottság elnöke, Kálmán Tibor
alpolgármester, mint elnökhelyettes, illetve a bizottság tagjai.

11.2019. 07. 12-én Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester ünnepélyes táborzárón
vett részt a 101. Területvédelmi Zászlóalj és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
egvüttműködésében szervezett Honvédelmi táborban, melynek helyszíne a Dánfoki Központ volt.

12. 2019. 07. 12-én Békés Város Önkormányzatának nevében ünnepélyes keretek közt gratulált Izsó
Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester a békési asztalitenisz kiemelkedő eredményt
elérő csapatának és edzőinek a Polgármesteri Hivatalban.

13. 2019. 07. 16-án átadták a TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00021 azonosító számú projekt keretein belül
végrehajtott épületenergetikai korszerűsítést a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
szakorvosi járóbeteg-ellátást végző épületén. Az ünnepélyes átadón jelen volt Dankó Béla
Országgyűlési képviselő, Izsó Gábor polgármester. és Kálmán Tibor alpolgármester.

14. 2019. 07. 20-án, Újkígyóson tartotta a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége a XIX. Békés Megyei
Polgárőrnapot. ahol kitüntették Gál Sándor László és Nagy Sándor polgárőröket. Békés Város
Onkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester adta át az elismeréseket.

15. 2019. 07. 20-án tartotta az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete Békésen, a Dánfoki
Udülőközpontban a már hagyományossá vált Ausztrál Napot. Az ünnepélyes koszorúzáson jelen
volt Izsó Gábor polgármester. ás Kálmán Tibor alpolgármester Úr. A találkozón többek között
gasztronómiai különlegességgel várták a meghívottakat.

16. 2019. 07. 21-én, Békés piaeterén nyitotta meg kapuit a Jakab Napi Vásár. Az ünnepélyes megnyitón
Izsó Gábor polgármester köszöntötte a Jakab-napi forgatag résztvevőit.

17. 2019. 07. 31-én a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Békés, napelem rendszer kialakítása’ című pályázat
befejező szakaszához érkezett. Az ünnepélyes átadóra a Városháza udvarán került sor, melyen részt
vett Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester, aki személyesen köszönte meg
a projektben dolgozó önkormányzati munkatársak és a kivitelezők munkáját.

18. 2019. 08. 02-án az I. és II. Világháborús Emlékműnél Békés Város Önkormányzata. az MPE
Országos Cigánymisszió és a Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzat közös koszorúzással
emlékezett a Holokauszt roma áldozataira. A megemlékezésen részt vett Tárnok Lászlóné jegyző
asszony. megemlékező beszédet mondou Kálmán Tibor alpolgármester. és Abdul Adám missziós
itzazuató.

19. 2019. 08. 03-án Tarhos Község Önkormányzata rendezte meg Falunapját, amelyen Békés Város
Onkormányzatát Izsó Gábor polgármester Úr képviselte.
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20. 2019. 08. 20-án az Erzsébet Ligetben Ünnepi megemlékezéssel kezdődött meg a Szent István napi
Unnepség, ahol Izsó Gábor polgármester mondott Ünnepi beszédet és Kálmán Tibor alpolgármester
köszöntötte az ünneplő résztvevöket. Meghívott Körös-menti telepWésként Agya néptáncesoponja
lépett fel, emelve az Ünnep hangulatát. Délután Dánfok Udülőeentwmában folytatódott az augusztus
20-aj ünnepség pacalfőző verseny, kispályás futballvetélkedő. majd az eredményhirdetések után
koncert és vízi lézer show zárta a napot.

21. 2019. 08. 20-án Békés város Önkormányzata és a Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai
Központ közös szervezésében Dánfokon került sor a Körös Menti Települések Találkozójára. A
résztvevő települések között a határ menti Nagyszintye, Agya, Nagvzednd. Doboz, Simonyifalva,
Köröstarcsa települések vettek részt a programban.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft.

Közmunkapro%ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák — július

1. Helyi sajátosságokra épülö program:
Szanasi úti telephelyen betonoszlopok gyártása. A Szanusi úti, illetve a Csabai úti
telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink karbantartását. javítását.

2. Szociális jellegü programunkon belül Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
Közúthálózat karbantartása, Belvízelvezetés programelemek kerültek betervezésre.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelemünkben vállaltuk, hogy a városban
illetve a peremkerületekben szedjűk az illegális hulladékokat. Kerékpárral a műanyag zsákokba
gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális
hulladékot Ibrány, Jégvermi kert, kerékpárutak mentén, Vásárszél u.. Veres Péter tér, Csabai u.,
Oncsa. buszmegállók környéke, Természetvédelmi terület. Malomvég. Petőti u.. Karaes Teréz u..
Fábián üres terület, temetők körül. Május I park. Cseresznye u.. Ad’ u.. Szanasi u.. Fáy u.

Gépi kaszálás: Fáy u., Módcz Zsigmond u.- Kert u. közötti üres terület. Tűzkút u.. Gőzmalom
sor. Vásárszél u., Veres Péter tér. Csabai u.. Oncsa. buszmegállók környéke, Petöfi u.. Karaes
Teréz u., Fábián u. üres terület. Jégvenni kert.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.

Belterületi közutak karbantartása programelemünk fő tevékenysége a város útjainak padkázása,
kátyúzása. járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelzö
táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk: Kastélvzug. főtér. Ady u.. Kossuth u.

Kút úzás hidegaszfalttal: Bethlen u., Módez Zsigmond u.. Gagadn u.. Bán vég. Ibrány. Kossuth
u.. Fáy u.. Raktár sor. Kőrösi Csorna Sándor. Irányi u.. [Iözsö u.. Asztalos u.. Dózsa György u..
Vád u., Révész u.. Fürdősétány u.. Ujváros, Drága u.. [lat ház. Tánesies u.. Szabó Dezső u., Farkas
Gyula u., Nyíri u., Bocskai u., Hunyadi u.

Kátyúzás muiwakővel: Daru u., Kopasz u., Hunyadi u., Jókai u.

Fűnyírás: Liget. Szarvasi u.. Fáy u. játszótér. főtér. Ady u.

Gépi kaszálás: sportpálya körül, Táncsies u.. Dánfok. Rákóczi u.. Mázsaház. Kossuth u., Csabai
u., Szarvasi u., Gagadn u.

Nyakazás: Mátra u.. Körösi Csoma Sándor u.. Ilőzső u.. Erzsébet liget

Sövényvágás: főtér. Ady u.. Csíkos u. mellett. ligeti sétány körül. Fáy u., József Attila sétány
Hunyadi u.járdajavitás, Malomasszonykert járda betonozása, vasalása, simítása, Mátra ujárdázás,
Lenkey u. felgyűrödött aszfalt eltávolítása. él vágózás. megsüllyedt részek feltöltése, Jámbor u.
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kátyúzás martaszfaittal, Jókai u. kátyúzás zúzott kővel. Faiskola mögötti dülő kátyúzása
kohósalakkal

Belvízelvezetés programelemünk lő tevékenysége árkok tisztitása. burkolása. csatorna kiépítés.
vízelvezető árkok tisztítása. karbantartása. A belvizvédelmi szivattvúk takarítása tőlyamatos volt,
mini esős napokon a vízleengedés a városban. vápák kialakítása.A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiírása alapján történik.
Vízelvezető csatornák. átereszek takaritása. Fábián utcai szivattyú takadtása. Tátra u.-Mátra u.
csapadékelvezető árkok rendbetétele, Fáy u. Új viznyelőakna készítése. Vásárszél u. megsúllvedt
aszfalt feltörése. csapadékelvezető cső javítása. Körösi Csoma Sándor u. fedett csatorna készítése.
Kispince u. árokfenekelés. Révész u. viznyelöakna javítása. Petöfl u. mederburkoláshoz
előkészület. Csabai u. burkolt árok kaszálása. Szabadkai u. fedett csatorna készítése. akna
kialakítása
Mederburkolt árkok takadtása: Módcz Zsigmond u., Gatwdn u.. Szigetvád u.
Kaszálás: Táncsics Mihály u.. Kossuth u., Karacs Teréz u., Fáy u., József Attila sétány, Fábián u.,
Elövíz csatorna partja. Dózsa u.. Cseresznye u.. Bíróság mögötti csatorna. Bán vég. Dánfok. 268
hrsz.. 6584 hrsz.
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Elvégzett munkák- augusztus

I. Helyi sajátosságokra épülő program:
Szarvasi úti telephelyen betonoszlopok gyártása. A Szarvasi úti. illetve a Csabai úti
telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink karbantanását, javítását.

2. Szociális jellegű programunkon belül Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
Közúthálózat karbantartása, Belvízelvezetés programelemek kerültek betervezésre.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelemünkben vállaltuk, hogy a városban
Illetve a peremkerületekben szedjük az illegális hulladékokat. Kerékpárral a műanyag zsákokba
gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális
hufladékot Dánfokon, Május I park. Szanasi u .Szécsénv kert főútvonalak
mentén.Terrnészetvédelmi terület, kerékpárutak. Onesa. Elővíz csatorna partja. Csatárkert.
Verseny u.. Szent Pál sor. Mézüzem. Csabai u., Hunyadi u.. Táborhely u., Párizs, buszmegállók
körül. József Attila sétány, Veres Péter tér, Fáy u.. Korona u., Tátra u.. Mátra u.. Bercsényi u.,
Dankó u.. Cseresznye u.. Ady u., Fábián u.

Gépi kaszálás: Oncsa, Szent Pál sor, Mézüzem, Csabai u., Hunyadi u., Táborhely u., Párizs.
Szarvasi u., buszmegállók körül, József Attila sétány, Veres Péter tér, Fáy u.. Korona u.
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hul ladékéd.

Belterületi közutak karbantartása programelemünk fő tevékenysége a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelzö
táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk: Csíkos u.. Szarvasi u.. Kossuth u.. Petöl5 u.. Fábián u.. Ady u.. Csabai u.. ti5tér.
Durkó u., Fáy u.

Gépi kaszálás: Szan’asi u., Táborhely u.. Gerlai út, Kossuth u.. Táncsics u.. Május I park. Vasút
sor, Fáy u., Bíróság mögötti terület. Csabai u., Korona u.

Nyakazás: főtér, Erzsébet liget. Tóth u.-Kossuth u. kereszteződés

Sövényvágás: Karacs Teréz u.
Malomasszonykert út feltöltése darált téglatönnelékkel, martaszfalttal, József Attila
kerékpárút, Fábián u. kerékpárút forgalomkorlátozó oszlop kihelyezése. meglévő oszlopok
javítása, Szőlő u. aszfahozás, Törökvész beton feltörése. tükörvágás. törmelék elszállitása.
monolit út előkészítése. kátvúzás hidegaszfahtal. zúzottkövel, Dánfokon útjavítás zúzottkövel.
Szélmalom u.járdaátrakás. Bérenc u. monolit lap feltörése. tükörszedés. zsaluzás. monolit járda
betonozása1 Hidvégi u. monolit járda feltörése. zsaluzás, járdabetonozás, Keserűsor u.
járdaátrakás, Rákóczi u. aszfaltozás, Csók-híd járdalap Helyszínre szállítása.

Belvízelvezetés programelemünk fő tevékenysége árkok tisztítása, 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.
Csabai u. fedett csatomakészítés, árokfenekelés, Bartók Béla u. mederburkolt árok kaszálása.
ároktisztítás, javítás, Fáy u. árokásás, Táncsics u. vízelvezetés, aszfalt feltörése, ásás, csövek
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lerakása. víznvelőakna készítése. Dr. liepp Ferenc Ált. Iskolától a Cseresznye utcáig lévö
csatornapart takadtása, fák nyakazása, Telep u. útátvágás. ásás, csövek lerakása beronágyba,
Gagarin u. beomlott mederburkolt árok javitása. Jámbor u. útátvágás. csövek lerakása betonágyba.
Bánvégesi záportározónál. Puskaporos záportározónál. Csallóközi u. záportározónál Ivágús.
Lánc u. fedett csatornakészítés.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2019. július-augusztus

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhivásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat
batáridőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-l 5-BS 1-2016-00002. Pályázati
összköltség l72,5l0.930 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 negyedik mérföldkőig vállalt feladatok teljesültek.

.7

A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben 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. méríNdkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező
kiválasztásra került, a HUNUT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 Ilunya. Kodály utca 16.) a
költségkereten belüli ajánlatával nyert. A kivitelezés befejeződött. a műszaki átadási eljárás
megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély-t megkaptuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

3.
A TOP-1.I.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelök és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat hEltáridőben 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
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. cm. 220.) A Képviselő-testület a többletforást biztosította,
a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák befejeződtek.

4.
A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1.1-1 5-BS 1-2016-
00004. Pályázati összköltség 101.723.190,- Ft. támogatási igény 101.723.190,- Ft. saját erő O Ft.
A pályázat 10 1.723.190,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az
engedélyek megérkeztek. Az 2. mér[ldköig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés.
Petőli u. 20. sz.) a nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött, a
használatbavételi és üzemeltetési engedélyeket megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra
került.

5.
A TOP-l.2.1-15 kódszámú felhívásra ..Társadalrni és környezeti szempontból fenntartható
turizniusfejlesztés — Dánfok’ címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP- 1.2.1 - I 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 Kft (5630 Békés. Petőti u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf
medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem tárnogathatónak minősítette. így a kivitelezési
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szerzödéseket felbontottuk közös megegvezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat az Irányitó
Hatóság még nem hagyta jóvá.

6.
A TOP-3.2.l-15 kódszámú felhívásra ‚.Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BSI-2016-
0002!. Pályázati összköltség 431.407.070.-Ft. támogatási igény 395.295.145,-Ft. saját erő
36.11 1.925.-Ft. A pályázat 395.295.145,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek.

7.
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 erő
15.823.781,-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 Gy. Q. 3. sz.). a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő
testület biztosította. A kivitelezési munkák befejeződtek

8.
A TOP-43.1-15 kódszámú felhivásra „I...eromlott Városi területek rehabilitációja Békés
városában címmel pálvázatunkat határidöben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3.1-1 5-BS 1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény
519.1 12.500.-Ft. saját erő O Ft. A pályázat 519.112.500,-Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés aláírásra került. a tervezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési eljárások lezárultak.

9.
liatáridőben 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 felhivásra, „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 Kü nyerte meg költségkereten belül. A kiviteli munkák
befejeződtek. az elszámolást benyújtottuk.

10.
A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez c.
felhívásra pálvázatunkat határidőhen benújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-00818. Pályázati ősszköltség 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.

11.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhivásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1 .2-l 6-BS 1-2017-00008. Pályázati
összköltség 300.000.000,-Ft, támogatási igény 300.000.000,-Ft. saját erö O Ft. A pályázat
elbírálása még nem történt meg.

12.
Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAN1ME lartnerség egy jobb jövőért”,
Prioritási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása.
Beruházási prioritás: 6/c természeti ás kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és
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fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség
844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 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 kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte
költségkereten belül. A kivitelezési munkák meghaladták a 85%-ot.

13.
Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés Város ifjúságsegítö
programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: [tOP-
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-ViII
Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) kőltségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása
befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént.

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-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 lezajlott.

15.
A TOP-2.l.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pályázatunkat hatáddőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-l6-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. A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes ajánlattevő a Békés Drén
Kfl költségkereten belül.

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-l 6-BS 1-2017-
00019. Pályázati ősszköltség 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 folyamatban van.

17.
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-BSl-20l7-
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 eljárást a Békésvill Kfl (5630 Békés, Dózsa Gy.
U. 3.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek.

18.
A TOP-l.4.l-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.l-16-BSI-
2017-00012. Pályázati ősszköltség 49.999.900,-Ft, támogatási igény 49.999.900,-Ft. saját erő O
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Ft. A pályázat 49.999.900,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. a
tervezés i munkák elkészültek. az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett. a másodikat a Békés-Viii Kfl-MPP SPA Ingatlanfejlesztő Kik nyerte
költségkereten belül.

19.
A Földművelődési Minisztérium ZP- 1-2017 kódszámú zártkerti besorolású fNdrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukwrális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
kiírt pályázatára 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 szerzödés megkötésre került. A közbeszerzési eljárást
Swietelsky Epítő Kfl költségkereten belüli ajánlattal. A vállalt munkák elkészültek, az elszámolást
benyúj tottuk határidőben.

20.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása.
megőrzése. fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (Xl.
8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi
építészeti örökségünk. a népi műemlékek. a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében — a Népi Építészeti Program (a továbbiakban:
Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont
Területi. Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság. mint az
államháztanásról 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 összköltségbruttó 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 szerzödést megkötöttük, a kivitelezési munkák folynak

21.

Pályázatot nyújtottunk 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 II. 2. pont e) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati
összköltség bruttó 34.363.660,- Ft. az igényelt támogatás mértéke 85 %. bruttó 29.209.111,- Ft. a
saját erő mértéke 15 %. bruttó 5.154.549.- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 29.209.111,-Ft
támogatást Kapott. A közbeszerzési eljárás lefolvtatásra került. a nyertes ajániattevő a Swietelsky
Építő Kft költségkereten belüli ajánlattal. A kivitelezési munkák elkészültek.

11

A TOP-1.4.1-16 kódszámú fdhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának
udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.4.1-l 6.B8 I -

2018-00035. Pályázati ősszköltség 54.991.000,-Ft, támogatási igény 54.991.000,-Ft. saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

II
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23.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközmüvek Állami Rekonstrukciós
Alapjára kiírt pályázatra benyújtottuk igénvünket. A pályázatban az infiltráció csökkenését
szeretnénk elérni, az összköltség nettó 32.302.000,-Ft. az igényelt támogatás nettó 22.611.400,-
Ft, a saját erő mértéke nettó 9.690.600,-Ft. A saját erő forrása a vízi közmű bérleti díj bevétel. A
pályázat elbírálásra került, de forráshiány miatt nem kapott támogatást. Támogatási kérelmünk
tartaléklistára került.

24.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Petőfl utcai,
Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat felújítása. Á pályázati összköltség
bruttó 35.294.062,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29 999 953,- Ft. a saját erő
mértéke 15 %‚ bruttó 5 294 109,- Ft. Á pályázat befogadásra került, elbírálása még nem történt
meg.

25.
A pénzügyminiszter — a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
— által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására pályázatot nyújtottunk be. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám
alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítása és akadálymentesitése. A
pályázati összkőltség bruttó 25.751.094,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %‚ bruttó
24.463.539,- Ft, a Saját erő mértéke 5 %‚ bruttó 1.287.555,- Ft. Á saját erőt az Önkormányzat a
működési bevételek terhére biztosította. A pályázat befogadásra került, elbírálása még nem történt
meg.

26.

Az Agrárminisztérium ZP-1-2019 kódszámon megjelentetett zártkerti besorolású fóldrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 9.999.980,- Ft, az igényelt támogatás
mértéke 100%, bruttó 9.999.980,- Ft, a saját erő mértéke 0%, bruttó 0,- Ft. A pályázat befogadásra
került, elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2019. augusztus 22.

Iz5 Gábor
P’olgármester
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