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1. 2019. 08. 26-án került megtartásra a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soros ülése.
Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.

2. 2019. 08. 27-én a XXI. Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatának szervezési
munkafolyamatáró] egyeztettek a Polgánnested Hivatalban az Onkonnányzati
Intézményekkel. Az egyeztetésen Izsó Gábor polgármester. Kálmán Tibor alpolgármester
és Támok Lászlóné jegyző is részt vett.

3. 2019. 08. 28-án közgyűlést tartott Békésesabán az Altbldvíz Zrt. Békés Város
Onkormányzatát a közgyűlésen Izsó Gábor polgármester képviselte.

4. 2019. 08. 29-én tartotta Békéscsabán a DAREN Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Zrt. taggvűlését. amelyen Békés Város Onkormányzatát Izsó Gábor po’gármester
képvi se] te.

5. 2019. 08. 30-án Izsó Gábor polgármester előtt tették le esküjüket a Helyi Választási
Bizottság megválasztott tagjai.

6. 2019. 09. 01-én a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban tartotta a Reményhír
Intézmény ünnepélyes Tanévnyitóját, melyen Kálmán Tibor alpolgármester és Támok
Lászlóné jegyző asszony képviselte Békés Város Onkormányzatát.

7. 2019. 09. 02-án tartotta tanévnyitó ünnepségét a Dr Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester.

8. 20 19.09 03-án került sora Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola. Gimnázium és
Kollégium Tanévnyitó Unnepségére, melyen Izsó Gábor polgánnester úr is részt vett.
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9. 2019.09. 06-án a XXI. Madzagfalvi Napokon elkezdődött „Ültess fát” akció keretében
Békés Város Polgármesteri Hivatala udvarán Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor
alpolgármester közösen ültettek el egy piros virágú gesztenyefát.

10. 2019. 09. 06-án adták át a pályázati forrásból felújított Kecskeméti Gábor Kulturális
Központot. Az átadón Kálmán Tibor alpolgármester közösen vágta át a szalagot Izsó
Gábor polgármesterrel. miután köszöntötte az átadón résztvevő vendégeket. Az
energetikai korszerűsités során sor került az épület nyilászáróinak kicserélésére.
höszigetelésre. a tető javítására és höszigetelésére, valamint fűtés-korszerűsitésre és a
színházterem szellőző berendezésének Felújítására is.

Ii. 2019. 09. 06-án délután 15.00 órakor a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ aulájában
köszöntötte izsó Gábor polgármester Úr a XXI. Madzagfalvi Napok megnyitójára
érkezetteket. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Kálmán Tibor alpolgármester. Támok
Lászlóné jegyző. a Képviselő-testület tagjai, a meghívott testvér-települések delegációi és
Békés Város lakói. Ezt követően köszöntötte azokat a Békésről elszármazottakat, akik
évről-évre szívesen látogatnak haza szülő városukba.

12. 2019. 09. 07-én délután a Városházán sor került a Testvértelepülések Falának átadására.
A meghivott vendégek között Myszków. Hegyközkovácsi, Magyadttabé.
Gyergyószentmiklós és Kyjov delegáció tagjai is részt vettek az eseményen. Az ünnepi
köszöntöt Izsó Gábor polgármester Úr tartotta. az ünnepségen jelen volt Kálmán Tibor
alpolgármester, Támok Lászlóné jegyző asszony és a Képviselő Testüjet tagjai.

13. 2019. 09. 07-én Magyarittabé volt polgármestere, Szakál Ferenc emlékére került átadásra
a városháza épületében az a gránit emléktábla, amely elévülhetetlen érdemeit méltatja -

nagyrészt neki köszönhető Békés Város és Magyadttabé testvér-települési kapcsolata.
Méltatását Balla Illés. a Békési Városvédő és Szépítö Egyesület tagja olvasta Fel. A
megemlékezés koszorÚit Békés Város Onkormányzata nevében Izsó Gábor polgármester
úr helyezte cl. Az ünnepségen részt vett Szakál Ferenc özvegye családjával, Kálmán Tibor
alpolgármester.

14. 2019. 09. 07-én házigazdaként adott díszvacsorát Békés Város Önkormányzata a testvér-
településektől érkezett delegációk tagjainak a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

15. 2019. 09. 08-án délelőtt a Madzagfalvi Napok keretében zajlott a Madzagfalvi Hétpróba.
melynek házigazdája hagyományosan az elmúlt éveknek megYelelően Izsó Gábor
polgármester volt. A játékos feladatok sok szurkolót vonzottak. A Madzagfalvi Hétpróba
nyertese a Dr Hepp Ferenc Altalános és Művészeti Iskola csapata lett. A jó hangulatú
délelöttön tartották meg az Izek Utcája főzőversenyt Is. A sikeres napot a Neoton Família
Együttes koncertje, azt követően vízi lézer show zárta. A három napos rendezvénysorozat
ideje alatt több ezer ember jött el városunkba, élvezte a szervezett programok nyújtotta
lehetőségeket. A Madzagfalvi Napok sikerességéhez közel 250 Fő járult hozzá
munkájával.

16. 2019.09.10-én a kistanácskozó teremben tartotta közgyűlését a Kistérségi Társulás. A
gyűlésen részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.
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17. 2019.09. Ii-én, Békéscsabán a Békés Megyei Kormányhivatal nagyszabású
közfoglalkoztatási kiállítást szervezett, ahol lehetőség nyílt a közfoglalkoztatási
programok eredményeinek bemutatására. A kiállításon összesen hatvan önkormányzat
képviseltette magát. Békés Város Onkormányzatának képviseletében Izsó Gábor
polgármester vett részt a rendezvényen.

18. 2019.09. 12-én a Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Onkormányzati Társulása tartott közgyűlést Orosházán. ahol Békés Város
Onkormányzatát Izs6 Gábor po’gármester képviselte.

19. 20 19.09. 16-án Kovács Ferenené 90 éves szép korát köszöntötte Izsó Gábor polgármester.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft.

Közmunkapro%ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák- augusztus

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,
javítását.

2. Szociális jellegű programunkon belül Illegális hulladéklerakó-hehek felszámolása,
Kőzúthálózat karbantartása, Belvizelvezetés programelemek kerültek betervezésre.

Hlegális 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 hulladékot Dánfokon. és a további területeken:

Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot Kossuth u.. Táncsics Mihály u..
Szarvasi u.. Petöíi u.. Cseresznye u.. Veres Péter tár. Dánfok. Szarvasi u.. Rákóczi u., Ady u..
Hózső u., Karacs Teréz u., Csíkos u.. Szántó Albert u.. Csabai u.. Fábián u.. Dankó u.. Fiat ház.
Legelő u.,
Temetők körül. Ibrány, kerékpárutak mentén. Malomvég. Természetvédelmi terület. Szécsény
kert, Oncsa. Sebők kert. élővíz csatorna mind két oldala, Maróthy u., Gagadn u., Kodály Zoltán

Gallyszállítás: Módcz Zsigmond u.. Kodály Zoltán u.. Bartók Béla u., Gagadn u.

Fűnyírás: Szan’asi u.. Csabai u., Korona u.
A lakossági jelzések esetén. a lehet6 leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért.

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

Padkáztunk: Kőrösi Csorna Sándor u.. Fábián u.. főtér. Csíkos u.. Pető% u.. Ady u.. Kossuth
u., Erzsébet liget

Gépi kaszálás: Rákóczi u., Veres Péter tér, Csallóközi u.
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Fűvágás pronárral: Fábián u.. Bélmegyed út, Táncsics Mihály u., Bartók Béla u., Gagadn u.,
Szarvasi u.. Tátra u., Mátra u., Dánfok. Oncsa

Nyakazás: Erzsébet liget

Malomasszonykert monolit járda javítása hidegaszfaittal,

Bérenc u. monolit járda feltörése, tükörkészítés, zsaluzás, járda betonozása,járdalap lerakása,
Vásárszél u. kátyúzás zúzottkövel,

Hidvégi u. monolit járda felbontása, tükörkészítés, zsaluzás. hornokozás.

Karaes Teréz u., Ady u., Szarvasi u., Baki u.. Rákóezi u. gallyszállitás, Szarvasi u.
járdakészítés. Ady u. 6. József Attila sétány, Fábián u. oszlopállítás.

Fáy u. KRESZ táblák felszerelése, Károlyi u., Erkel Ferenc u. kátyúzás kohósalakkal, Mónus

Illés u., Prágai u., Legelő u., Kisfaludy u., Károlyi u., Kecskeméti u. kátyúzás zúzottkövel
és kohósalakkal.

Belvízelvezetés programelemünk fő tevékenysége árkok tisztítása. burkolása. csatorna kiépítés.
vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takadtása folyamatos
volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a
Műszaki osztály klírása alapján történik.

Lánc u. útátvágás, betoncsövek lerakása homokáyba.

Kossuth u. fedett csatorna betemetése.

Kalász u. mederburkolt árok lapjainak újrarakása.

Hajnal u. útátvágás, betoncsövek lerakása homokágyba.

Kürt u. útátvágás. betoncsövek lerakása homokágyba,

Tűzkút u. útátvágás, betoncsövek lerakása homokágyba,

Bajza u. útátvágás, betoncsövek lefektetése betonágyba. viznyelő akna készítése.

Dr. Veres Endre u. útátvágás. betoncsövek lerakása betonágvba. víznyelö akna készítése

Nióriez Zsigmond u., Gagarin u. mederburkolt árkok takarítása.

Petőfi u. árok burkolása, rézsüzés.

Dánfok csatornatakarítás,

Bartók Béla u., Hegedűs u., Fülöp u., Pacsirta u. csapadékárkokból kivágott fák, gallyak
elszállítása.
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Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról

2019. augusztus

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra ‚.Egvütt az integrációért Békésen” címmel
pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-l 5-BS 1-2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,-Ft 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 mértldkőig vállalt feladatok teljesültek.

2.
A TOP 2.13-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pálázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-15-BS1-2016-
00002. Pályázati összköltség 154.305.000.-Ft Ft, támogatási igény 154.305.000,-Ft. saját erő O
Ft. A pályázat 154.305.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerzödés megkötésre került.
A kivitelező kiválasztásra került. a HUNUT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 Hunya, Kodály
utca 16.) a költségkereten belüli ajánlatával nyer. A kivitelezés befejeződött. a műszaki átadási
eljárás megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk. A záró helyszíni ellenőrzés
megtörtént.

3.
A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.1 .3-15-BS 1-2016-00012. Pályázati összköltség 272.383.15 1,-Ft. támogatási igény
249.999.500,-Ft. saját erő 22.383.651,-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. em. 220.) A Képviselő
testület a többletforrást biztosította. a többiettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák
befejeződtek.

4.
A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhivásra „Békés, Onesa-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 101.723.190,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került.
Az engedélyek megérkeztek. A kivitelezési közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek,
nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés. Petől 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 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-l .2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.61 8,-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. Petőt u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli.
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A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem támogathatónak minősített.
Így a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös megegvezéssel. A megváltozott műszaki
tartalmat az ]rányító Hatóság még nem hagyta jóvá.

6.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BSI-2016-
00021. 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 felhivásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel

pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támouatási 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
15.823.781,-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 KQ (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz.). A szükséges pénzügyi fedezetet
a Képviselő-testület biztosította. A kivitelezési munkák befejeződtek.

8.
A TOP-4.3.l-15 kódszámú felhivásra ‚leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városábaW’ címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-4.3. 1-l 5-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
szerzödés aláírásra került. a tervezési munkák befejezödtek. A közbeszerzési eljárások
lezárultak.

9.
Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-ló 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 83.819.4 15,-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 költségkereten belül. A kiviteli
munkák befejeződtek. az elszámolást benyújtottuk.

10.
A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez c.
felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP
1.2.1-VEKOP-16-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,-Ft, támogatási igény
8.956.424,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 8.956.424,-Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkötésre került, pályázat megvalósítása folyamatban Van.

11.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhivásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.1.2-1 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.

12.
Az INTERREG V-A RONIANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb
jövőért’. Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása, Beruházási priodtás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme,
elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső
összes költség 844.6 13 €‚ igényelt támogatás 802.3 82 €‚ saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és
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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 e’
része beszerzésre került. A kivitelezést a Mediműszer Kít (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
ifjúságsegítő programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: EFOP-1.2.1 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 tervdokumentáció elkészült. A
közbeszerzési eljárást a Békés-Viii KR (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten 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. 1.2-l 6-BS 1-2017-
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 eUárás lezajbtt.

15.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, esapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pályázatunkat határidöben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-16-
BS 1-2017-00011. 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 Kft költségkereten belül.

16.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-
BS 1-2017-00019. Pályázati összköltség 21 3.455.448,-Ft. támogatási igény 2 13.455.448,-Ft,
saját erő O Ft. A pályázat 213.455.148,-Ft módositott támogatást kapott. A támogatási
szerződés módosítása megtörtént. A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás
lezárult.

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-
BSI-20l7-00019. 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 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 felhivásra ‚.Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pálázatunkat 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 tervezés i munkák elkészültek. az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési
eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-ViII Kft -MPP SPA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte
költségkereten belül.
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19.
A Földművelödésügyi Minisztérium ZP-l-2017 kódszámú zártkerti besorolású fóldrészletek
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 Swietelskv Epitö Kft költségkereten belüli ajánlattal .A vállalt munkák elkészültek.
az elszámolást benyújtottuk határidöben.

20.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése. fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/20 16.
(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 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 ősszköltség 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. a kivitelezési munkák folynak

21.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
Melös 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 összköltség bruttó 34.363.660,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 35 %‚ bruttó
29.209.111,- Ft. a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó 5.154.549,- Ft. A pályázat elbírálása
megtörtént, 29.209.11 1,-Ft támogatást kapott. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a
nyertes ajánlattevő a Swietelsky Építő Kft költségkereten belüli ajánlattal. A kivitelezési
munkák elkészültek.

1,

A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhivásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti
Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése ós
melegítőkonyha fejlesztése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-l .4.1-1 6-BS 1-2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,-Ft1
támogatási igény 54.991.000,-Ft. saját erő O FiA pályázat elbírálása megtörtént,
54.991.000,-Ft támogatást kapott.
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23.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjára kiírt pályázatra benyújtottuk igényünket. 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 II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a
Petőfi utcai, Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat felújítása. A
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. A pályázat elbírálása megtörtént,
29.999.953,-Ft támogatást kapott.

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
akadálymentesítése. A pályázati összköltség 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. A saját
erőt az Önkormányzata működési bevételek terhére biztosította. A pályázat befogadásra került,
elbírálása még nem történt meg.

26.
Az Agrárminisztérium ZP- 1-2019 kódszámon megjelentetett zártkedi besorolású földrészletek

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 O %. bruttó 0,- Ft.
A pályázat befogadásra került, elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2019. szeptember 19.

I óGá
olgármester
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