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Nyílt ülés Székely Anikó önkormányzati tanácsadó

1. 2019.11.22-én a Békés Megyei Vöröskereszt a Magyar Véradók napja alkalmából. évzáró vacsorát
szervezett Békés Nagyház Pince Borozóban. ahol Vámos Zoltán alpolgármester Úr köszöntötte
Békés Város Onkormányzatának képviseletében a jelenlévő ünnepeheket, és a meghívott
vendégeket.

2. 2019.11.23-án került sora Békési Galédában „Láss Csodát” címmel Békés Városi Jantyik Mátyás
MÚzeum magángyűjtő által felajánlott kiállítás megnyitójára. A rendezvényen köszöntőt mondott
Vámos Zoltán alpolgármester Úr. és Mészáros Géza Munkácsy Mihály-díjas festőművész.

3. 2019.11.25-én a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Román Tagozata.
megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget Békéscsabán, a Phaedra
Rendezvényközpontban. Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

4. 2019.11.26-án a PolgánTiested Hivatalban írta alá Kálmán Tibor polgármester Úr azt a szerződést,
amivel a település önkormányzata a Helpynet KEL által kifejlesztett rendszerhez csatlakozott.
December hónapban teszt üzemmódba helyezik az alkalmazást.

5. 2019.11.27-én a Békési Rendőrkapitányság konzultációs fórumot tartott. ahol a Rendőrkapitányság
illetékességi területéhez tartozó településeket érintő közbiztonsági intézkedések igényéről folytattak
egyeztetést. A fórumon részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr is.

6. 2019.11.27-én az EFOP- 1.2.11-16-2017-00046 azonosító számú „Esélyt a fiataloknak Békés Város
Ií]Úságsegítő programja” című projekt keretein belül szakmai előadássorozat kezdődött Békés Város
Onkormányzatának szervezésében. A programon Kálmán Tibor polgármester Úr is részt vett.

7. 2019.11.27-én, Békésesabán a Megyei Közfoglalkoztatási osztály tartott. START
munkaprogrammal kapcsolatban tájékoztatót ahol Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor
polgármester Úr képviselte.

8. 2019.11.27-én ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját a Békés Városi Püski Sándor könyvtár. A
jeles alkalmon Ünnepi köszöntőt mondott Vámos Zoltán alpolgármester Úr.

9. 2019.11.28-án tartotta Mezőberény Város Önkormányzata főpályázóként konzorciumos
partnereivel a ..Településeinkért” című EFOP-l.5.3-16-20l7-00097 azonositószámú projekt, sajtó
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nyilvános eseményét. Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor polgármester
Úr mutatta be a projekt előrehaladását településünk vonatkozásában.

10. 2019.11.28-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében Kálmán Tibor polgármester úr
sajtótájékoztatót tartott, a Képviselő TestüLeti üLésen meghozott döntésekről.

11. 2019.11.29-én tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium gombavató ünnepségét, amelyen részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr is.

12. 2019.12.01-én az ünnepi díszbe öltöztetett Főtéren, Advent első vasárnapján megtartott Ünnepi
rendezvényen köszöntőt mondott Kálmán Tibor polgármester Úr.

13. 2019.12.03-án a Közép —Békési Települések VízvédeLmi Egyesülete tartotta éves közgyűlését.
melyen Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

14. 2019.12.03-án tartotta éves közgyűlését a Békés Városi Önkormányzat Tűzoltósága. A közgyülésen
részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr is.

15. 2019.12.05-én a Magyar Védelmi Bizottság komplex védelmi igazgatási felkészítést tartott
Békéscsabán po]gármestereknek és közbiztonsági referenseknek. A Közbiztonsági oktatáson részt
vett Csapó László közbiztonsági referens, és Kálmán Tibor polgármester Úr.

16. 2019.12.04-én testvértelepülésünk meghívására négytagú delegáció utazott Gyergyószentmiklósra.
A delegáció hivatalos tagjai Kálmán Tibor polgármester Úr, Polgár Zoltán alpolgármester Úr, Vámos
Zoltán alpolgármester Úr, és Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszony. Elismerést kapott Izsó
Gábor volt polgármester köszönetképpen, a több évtizedes testvén’árosi kapcsolatért végzett
munkájáért.

17. 2019.12.07-én tartotta a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola. Gimnázium és Kollégium
s2alagavató bálját, melyen Békés Város Onkormányzatának képviseletében Balog Zoltán képviselő
Úr vett részt.

18. 2019.12.09-én Békés Polgármesteri Hivatalban volt a DAREH Bázis vezetőségének településünket
érintő egyeztető tárgyalása Kálmán Tibor polgármester Úrral.

19. 2019.12.10-én Intézményfenntartói ülést tartottak a Polgármesteri Hivatal kistermében, melyen részt
vett Kálmán Tibor polgármester Úr, Polgár Zoltán alpolgármester Úr és Deákné Domonkos Julianna
tanácsnok asszony.

20. 20 19.12.10-én a Szent Lázár Alapítvány Adományozó Program keretében a békési piactéren „Én is
tudok segíteni ..címmel zenés Unnepi Müsorát láthatták a meghívottak, amelyen részt vett Kálmán
Tibor polgármester Úr.

21. 2019.12.10-én Szabó Ferencné 100 éves szép korÚt köszöntötte otthonában Kálmán Tibor
polgármester Úr.

22. 2019.12.11-én a Polgármesteri Hivatalban tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás, melyen
részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr.

23. 2019.12.11-én Békés Város Önkormányzata és a Hétkrajcár Egyesület nevében, ünnepélyes keretek
között köszöntötte Kálmán Tibor polgármester Úr a hivatal dísztermében azokat az önkéntes
segitőket, akik az elmúlt években fáradhatatlanul segítik az egyesület munkáját.
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24. 2019.12.11-én a Dr. Flepp Ferenc Általános tskola Alapfokú Művészeti Iskolája Karácsonyváró
Koncert müsorral mutatkozott be. A koncerten részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr is.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft.

Közmunkapro2ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák november

1. Helyi sajátosságokra épülő program:

Szarvasi úti telephelyen tereprendezés, sablonok takarítása, karbantartása, betonelemek sorj ázása. A
Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink
karbantartását, 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
25-3 O zsák szemetet naponta. Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot Május I park,
Kossuth u.. Liliom u.. Ady u.. kerékpárutak mentén. Fáy u.. Móricz Zsigmond u.. Táncsies u.. Petőfl u..
Oncsa. Petőű József Attila sétány. Cseresznye u.. Dánfok. Hat ház, Ibrány, Szarvasi u..
Természetvédelmi terület, temetők körül.

3. GaHyszállítás: Szan’asi u.. Természetvédelmi terület
A lakossági jelzések esetén, a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális hulladékért.

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

5. Padkáztunk: Karacs Teréz u., Veres Péter tér, Ady u.. Petőti u.. Kossuth u.. Főtér, Csíkos u..
Szarvasi u., Csabai u., Fáy u., Décsed u., Farkas Gyula u.

6. Gallyszállítás: Petöti u., Veres Péter tér

7. Kátyúzás hidegaszfalttal: Csabai u.. Kert u., Gagadn u., Bartók Béla u., Bethlen u., Damjanich
u.

8. Kátyúzás kohósalakkal: Rózsa u., Szív u.

Karacs Teréz u. járdatisztítás. sebesség korlátozó táblák helyTeállítása a városban kiírás szerint. Fábián u.
és Cseresznye u. közötti sétánynál hulladékgyűjtő edények kihelyezése. Szabadkai u. járdaátrakás, Petőfi
u. kerékpánárolónak tükör készítése, Pöldhordás. Rákóczi u. aszfaltjárda javítása. Petőü u. 2 parkoló
építése, Rákóczi u. kerékpárút javítása

9. 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
kiírása alapján történik.
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Csapadékakna rácsok takarítása: Kecskeméti u., Lengyel Lajos u.. Pesti u., Bartók Béla u.. Bocskai u..
Hőzső u., Fáy u.. Teleky u.. Szabó Dezső u.

Csapadékvíz elvezető árkok takaritása: Mátyás Király u.. Deák Ferenc u.. Szabadkai u.. Ibrány.
Fekete-Körös holtág takarítása, Asztalos u. támfalrakás. Pető(i u. mederburkolás. bejáró szélesítés.
Pásztor u. út alatti csapadékvíz átvezetése, Asztalos ti. és Vári u. sarkánál támfalbetonozás, Tátra u. és
Szabó Dezső ii. kanyar bontása bontókalapáccsal csapadékvíz elvezetés miatt, szegélyezés, betonozás,
tereprendezés, Templom közszivattyú takarítása, Malomasszonykert szivattyútelep medrének
kitakadtása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2019. december

A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhivásra „Együtt az integráeióért Békésen” címmel pályázatunkat
határidöben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-1 5-BS 1-2016-00002. Pályázati
összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft. saját erő O Ft. A pályázat 172.510.930,-
Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A program végrehajtása folyamatban
van, az ötödik mérföldkőig vállalt feladatok teljesültek.

2. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, esapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-15-BSI-2016-00002.
Pályázati összkőltség 154.305.000,- Ft, támogatási igény 154.305.000,- Ft. saját erő 0 Ft. A pályázat
154.305.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelező
kiválasztásra került, a FIUNUT Epitőipari 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 határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.3-15-
BSI-2016-00012. Pályázati ősszköltség 272.383.151,- Ft, támogatási igény 249.999.500,- Ft, saját erő
22.383.65 1.- Ft. A pályázat 249.999.500,- Ft támogatást kapott A támogatási szerződés megkötésre
került. Az engedélyeket megkaptuk. A második körös kőzbeszerzési eljárás eredményes lett. a kivitelezö
a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt felelősségü Társaság 56OO 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, Onesa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.1-15-BSI-20l6-00004.
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. Petőfi u. 20. sz.). a nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejezödött.
a használatbavételi és üzemeltetési engedélyeket megkaptuk. a záró elszámolási csomag benyújtásra
került.

5. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l.2.l-15-BSI-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 szerzödés
megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult. a nyertes kivitelező a Békés Drén K (5630 Békés.
Petőfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító
Hatóság nem támogathatónak minősített. így a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös
megegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta. A kivitelezési
szerződéseket megkötöttük a Mediműszer Kfl-el. A munkaterület átadásra került.

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 36.111.925.- Ft. A
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pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési
szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek a záró elszámolási csomag benyújtásra
került.

7. TOP-3.2.2-15 kódszámú felhivásra „Békés, napelem rendszer kiaLakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BSI-2016-00003.
Pályázati összköltség 175.646.931,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft. saját erő 15.823.781,- Ft. A
pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződést megkötöttük. annak módosítása
megtőrtént. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevö a Békésvill Kű (5630 Békés, Dózsa
Gy. u. 3. sz.). a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította. A kivitelezési munkák
befejeződtek. a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

8. A TOP-4.3.1-15 kódszámú fehívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. 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 eljárások lezárultak. A nyertes ajánlattevő a BALTEP Békési
Altalános Epítőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület
átadásra került. A térigyelő kamerarendszer elkészült, 4db házépítés megkezdődött, ajátszótéri eszközök
megrendelése megtörtént.

9. Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése.
önkormányzati utak kezeléséhez. állapotjavításához. karbantartásához szükséges erö- 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 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 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 erö
O Ft. A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, pályázat
megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk.

11. A TOP-1.1.2-l6 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.2-l6-BSl-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 INTERREC V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRÁMME lartnerség egy jobb jövőért”.
Pdoritási tengely: PÁl - 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). Békésre cső összes költség 844.613 E, igényelt
támogatás 802.382 E. saját erö 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 Kü. (5600
Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák meghaladják a 85%-ot, a
kötbéres időszak utáni új teljesítési határidő 2020. január 31.

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-l.2.l 1-
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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
ten’dokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-ViII Kü (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.)
költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejezödött, az eszközbeszerzés
megtörtént.

14. A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00007.
Pályá2ati 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. A nyertes
ajánlattevő a BALTEP Békési Altalános Epítőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések
megkötésre kerültek, a munkatedilet átadásra került.

15. A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz civezetés kialakítása II. ütem”
cimmel pályúzatunkat hatáddőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.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 megkötésre került, a tervezési
munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes ajánlattevő a Békés Drén KR költségkereten
belűl. A munkaterület átadásra került, a Cigányvizládánál és a Décsei kertben folynak a munkálatok.

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-BSI -2017-00019.
Pályázati összköltség 2 13.455.448,- Ft, támogatási igény 2 13.455.448,- 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 lezárult. A kivitelezési munkák folyamatban
vannak. Epítési helyszín a Hunyadi tér 1, Csabai u. 30, Teleky u. 26, Jantyik u. 1, Mőzső u. 4. Szarvasi u.
40/l és a Dózsa 36.

17. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. I - I 6-BS 1-2017-00019.
Pályázati összkőltség 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 Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) a költségkereten belül
nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

18. A TOP-1.4.1-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.l-16-BSI-20l7-
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 eredményielen lett, a
másodikat a Békés-ViII K -MPP SPA Ingatlanfejlesztő KÍ nyerte költségkereten belül. A munkaterület
átadásra került a kivitelezési határidö 2020. április 9.

19. A Földmüvetésügyi Minisztérium ZP-l-2017 kódszámú zánkeni besorolású íbidrészletek
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 Epítő Kft költségkereten belüli
ajánlattal. A vállalt munkák elkészültek. az elszámolást benyújtottuk határidőben.

8



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.december 19-i ülésére

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 korn-iányzati 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 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, a kivitelezési munkák befejeződtek. Az elszámolás
benyújtásának határideje 2019. december 31.

21. 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 II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés
támogatására. A pályázat célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó
34.363.660,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29.209.111,- Ft. a saját erő mértéke 15 %‚
bruttó 5.154.549,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 29.209.111,- Ft támogatást kapott. A
közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a Swietelsky Építő Kft költségkereten
belüli ajánlattal. A kivitelezési munkák elkészültek. Az elszámolást benyújtottuk.

22. A TOP-1.4.1-16 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.I-16-BS1-2018-00035.
Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat

elbírálása megtörtént, 54.991.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése

folyamatban van.

23. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vizközművek 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 11. 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 29999953,-Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó 5 294 109,- Ft.
A pályázat elbírálása megtörtént, 29.999.953,- Ft támogatást kapott.

25. Az Agrárminisztérium ZP-l-20l9 kódszámon megjelentetett zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
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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,
elbirálása még nem történt meg.

26. A helyi klímasiratégiák kidolgozása, valamint a klírnatudatosságot erősítő szemléletformálás című
felhivásra határidöben benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 20.000.000,- Ft. az
igényelt támogatás mértéke 100 %‚ bruttó 20.000.000,- Ft, a saját erő mértéke O %. bruttó 0.- Ft. A
pályázat elbírálása megtörtént, 20.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.

Békés. 2019. december 13.

Kálmán Tibor
polgánTwster
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