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Sorszám. Tárgy.

N I1
Tájékoztató a Képviselő-testület

Y két ülése között történt fontosabb
. eseményekről, értekezletekről

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Székely Anikó ügyfélkapcsolati munkatárs

1. 2020.01.22—én Békéscsabán tartotta közgyűlését a DAREH Zrt (Délkelet- Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer). Kálmán Tibor polgármester Úr hivatalos távollétében az
Önkormányzati Társulás Taggyűlésén Békés Város Onkormányzatát, Polgár Zoltán alpolgármester
Úr képviselte.

2. 2020.01.22-én a Polgármesteri Hivatal kistermében tartotta soron következő megbeszélését a
Diákönkormányzat, melyen részt vett Polgár Zoltán alpolgármester Úr.

3. 2020.01.22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi előadást tartottak a Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központban. Kálmán Tibor polgármester Úr hivatalos távollétében,
köszöntő beszédével a rendezvényt Polgár Zoltán alpolgármester Úr nyitotta meg.

4. 2020.01.23-án Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által szervezett
Evindító Fórumot tartottak Békéscsabán, ahol Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor
polgármester Úr hivatalos távollétében, Polgár Zoltán alpolgármester Úr képviselte.

5. 2020.01.24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett hangversenyt a Gyulai Tankerületi
Központ, és a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepélyes rendezvényen Békés
Város Onkormányzatának képviseletében részt vett Polgár Zoltán alpolgármester Úr.

6. 2020.01.25-én a békési sportcsarnok adott helyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Békés
városi szervezetének 1 8. alkalommal megrendezésre kerülő Jótékonysági báljának. A rendezvény
bevételét jótékonysági célokra fordítják. A bál fővédnöke Dr Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős
miniszteri biztos volt. A rendezvényen részt vettek Kálmán Tibor polgármester úr, Polgár Zoltán és
Vámos Zoltán alpolgármester urak is.

7. 2020. 01. 29-én Intézményfenntartói Ülést tartottak a Polgármesteri Hivatal kistermében. Az
értekezleten részt vett Kálmán Tibor polgármester Úr.

8. 2020. 01. 29-én vendéglátóként vett részt Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán
Tibor polgármester Úr, a Hivatal Nagytermében rendezett MAKETOSZ (Magyar Kerékpáros barát
Települések Országos Szövetségének) gyűlésén, ahol a KETOSZ (Kerékpáros barát Települések
Országos Szövetségének) települési tagjaként, és annak elnökeként is képviselte városunkat.
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9. 2020. 01. 31-én lakásgazdálkodási konferenciát rendezett Békés Város Önkorrriányzata, ahol
környékbeli települések részvételével tanácskoztak az önkormányzati lakásgazdálkodás lehetséges
módjairól, jó gyakorlatairól.

10. 2020.02.03-án a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita —Integrált tagóvodája tartott „Medve
Napot” bázisintézményi szakmai program keretében az óvodában. Kálmán Tibor polgármester Úr
hivatalos távollétében Békés Város Onkormányzatát, Deákné Domonkos Julianna tanácsnok
asszony képviselte.

11. 2020. 02.04-én otthonában köszöntötte Földesi Irén 90 éves szép korút Kálmán Tibor polgármester
Úr.

12. 2020.02.05-én a TOP-7.l.l-16-201’7-00123 azonosítószámú, ‚Híd a Madzagosok között” című
projekt előrehaladási részleteiről tartott a Polgármesteri Hivatal nagytermében sajtótájékoztatót
Kálmán Tibor polgármester Úr.

13. 2020.02.08-án a Békés Városi Sportcsarnokban került megrendezésre a XI. Sportbál, melynek
bevételét a békési sportszervezetek támogatására fordítják. A bál fővédnöke Kálmán Tibor
polgármester Úr volt. A bálon több városvezető mellett díszvendégként részt vett városunk
világbajnok kenusa Pankotai Gábor, Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros
világbajnok kajakozó, a Magyar Asztalitenisz Szövetség főtitkára Lajtai Kristóf, a kétszeres
világbajnok asztaliteniszező Klampár Tibor és a Magyar Kajak- Kenu Szövetség főtitkára, Kubina
Adám.

14. 2020.02.12-én, békéscsabai szék}ielyén tartotta 2019. évi értékelő munkaértekezletét a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság. Békés városát Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

15. 2020.02.17-én, Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezték meg az Év
Sportolója, Ev Embere Díj ünnepélyes átadóját. A jeles rendezvényen Kálmán Tibor polgármester
Úr is részt vett.

16. 2020.02.18-án a 2019. évet értékelő murikaértekezletet tartott a Békési Rendőrkapitányság, ahol
Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

17. 2020.02.19-én az év harmadik Polgármesteri fogadóóráját tartotta Kálmán Tibor polgármester Úr.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által
elvé2zett me2rendelt és szerződéses feladatokról

2020.0 1 . 15.-2020.02. 14-i2

1. Buszmegállók takarítása, Liget és József Attila sétány takarítása, kukák ürítése.
A munkát folyamatosan végzik.

2. Kátyúzás hidegaszfalttal: Babilon sor, Kisvasút sor, Deák Ferenc utca, Bethien utca, Posta
utca, Báthory utca, Hidvégi utca, Durkó utca, Szent Pál sor, Malomasszonykert, Darab utca,
Dózsa utca, Tátra utca, Mátra utca, Révész utca, Lorántffy utca, Szikszai utca, Munkácsy
Mihály utca, Epresköz utca, Kert utca, Kispince utca, Ag utca.

3. Kátyúzás kohósalakkal, zúzottkővel, murvával: Szabadkai utca, Pusztaszeri utca, Pipacs utca,
Osz utca, Vadvirág utca, Temesvári utca, Károlyi utca, Hunyadi utca, Jókai utca, Borosgyán
utca, Arpád utca, Petőfi Sándor utca 2-4.

4. Kátyúzás Infraset technológiával: Csabai kerékpárút mellett, Irányi utca, Kőrösi Csoma
Sándor utca, Otemető utca, Szigetvári utca, Bocskai utca.

5. Temesvári utca felmerült probléma megoldása: a Hőzső u. és Temesvári u. kátyúzása
kohósalakkal megtörtént (Interpellációs).

6. Fűkaszálás: Petőfi, Cseresznye, Táncsics, Kossuth utcák.

7. Padkázás: Kossuth utca, Táncsics utca kerékpárút két oldala, Petőfi utca, Kőrösi Csoma
Sándor utca.

8. Kiírások szerinti favágások, nyakazások, gallyazások elvégzése, gallyak, fák beszállítása:
Dánfok, Kossuth Lajos utca 3 . Malomasszonykerti szivattyú, JózsefAttila utca, Vica Csatorna.

9. Mederburkolt árkok takarítása: Móricz Zsigmond utca, Babilon sor.

10. Fekete-Körös holtág takarítása, susnyózása.

11. Asztalos utca szivattyú és záportározó takarítása, susnyózása, nádvágás.

12. Szent Pál sor csatornatakarítás, susnyózás, nádvágás.

13. Kiírásban szereplő illegális hulladék lerakó helyek felszámolása: Váradi híd után, a Gőzmalom
sor felé, Tavasz utca és Akácfa utca sarkán, Korona utcai Ovoda mögött, az Elővíz-csatorna
partján, Legelő utca, Lengyel Lajos utca, a város Kül - és belterületén napi folyamatos kézi
hulladékgyűjtés történik.
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14. Városközpont mindennapos takarítása: virágágyások, sövények, bokrok rendben tartása,
térburkolatok, főtéri kerékpárutak tisztántartása, kis szemetesek ürítése, falevelek összehúzása
és elszállítása.

15. Hatházról beszállított több ezer 6-os és 1 O-es járdalapok lerakása raklapról.
A munkát folyamatosan végzik.

16. Önkormányzati irodák pakolása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2020. február

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhivásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-S .2. 1 -1 5-BS 1 -201 6-00002. 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-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése”

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.3-15-BS1-2016-
00012. Pályázati összköltség 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 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 többietforrást biztosította, a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A
kiviteli munkák befejeződtek.

3.
A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l . 1 . l-l 5-BS 1-201 6-00004. 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 befejeződött, a
használatbavételi és üzemeltetési engedélyeket megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

4.
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. 1 -1 5-BS 1 -201 6-00007. 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,
Petőfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörfmedence 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 Kft-el. A munkaterület átadásra került, készültség 25 %-os.

5.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2. 1 -1 5-BS 1 -201 6-00021 . Pályázati
összköltség 431.407.070,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő 36.111.925,- Ft. A pályázat
395.295.145,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési szerződés
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megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek a záró elszámolási csomag benyüjtásra került, a
többlettámogatásra a változás bej elentést benyújtottuk.

6.
TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2.2-1 5-BS 1 -201 6-00003 . 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. u. 3 . sz.). a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította. A kivitelezési munkák
befejeződtek, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

7.
A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3 . I -1 5-BS1 -2016-
00010. Pályázati összköltség 519.1 12.500,- 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. A nyertes ajánlattevő a BALTEP Békési
Altalános Epítőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület
átadásra került. A térfigyelő kamerarendszer elkészült, 4 db házépítés megkezdődött, ajátszótéri eszközök
megrendelése megtörtént, a járdaépítések folynak.

8.
Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése” címmel. Pályázati
összköltség 93.133.291,- Ft, támogatási igény 83.819.415,- Ft, saját erő 9.313.676,- Ft. A pályázat
elbírálása megtörtént az igényeltek szerinti támogatást kapott. A közbeszerzési eljárást a Kondor-
Szolg Kft. nyerte meg költségkereten belül. A kiviteli munkák befejeződtek, az elszámolást benyújtottuk.

9.
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, a pályázat megvalósult.
Az elszámolást benyújtottuk.

10.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati
összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még
nem történt meg.

11.
Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME. “Partnerség egy jobb jövőért”,
Prioritási tengely: PA1 - 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 eső összes költség 844.613 €‚
igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.23 1 €. 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
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Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák
meghaladják a 95 %-ot, a kötbéres időszak utáni új teljesítési határidő 2020. február 29.

12.

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 .2.11-
16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges
tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.)
költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés
megtörtént.

13.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel pályázatunkat
határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1 .2-16-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 eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a
BALTEP Békési Altalános Epítőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a
munkaterület átadásra került.

14.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.3-l6-BSI-20l’7-000ll.
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.
A munkaterület átadásra került, a Cigányvízládánál, Malomasszonykerti csatornán, Fonó utcán és a
Décseri kertben folynak a munkálatok.

15.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2. 1 -1 6-BS 1-201 ‘7-00019.
Pályázati összköltség 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 lezárult. A kivitelezési munkák folyamatban
varmak. Epítési helyszín a Hunyadi tér 1 ‚ Csabai u. 30, Teleky u. 26, Jantyik u. 1 . Hőzső u. 4, Szarvasi u.
40/1, Kossuth 11, Széchenyi 15 és a Dózsa 36.

16.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2. 1-16-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 Békésvill Kf (5630 Békés, Dózsa Gy. U. 3.) a költségkereten belül
nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

17.
A TOP- 1 .4. 1 -1 2 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.4.1-16-BS1-20l7-00012.
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Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat
49.999.900,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák
elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a
másodikat a Békés-Vill Kft-MPP SPA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A munkaterület
átadásra került a kivitelezési határidő 2020. április 9.

18.
A Földművelésügyi Minisztérium ZP-1 -20 1 7 kódszámú zártkerti besorolású fZ5ldrészletek iezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatára
határidőben benyújtottuk pályázatunkat. Az összköltség 9.999.980,- Ft, támogatási igény 1 00 %‚ 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 elszámolás elfogadásra került.

19.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése,

fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm.

határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a

népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása

érdekében — a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) megvalósítása keretében a

Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 20 1 1 . 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 elszámolást

benyújtottuk.

20.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős

miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 20 1 8 . évi központi költségvetéséről szóló 201 7. 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 29.209.1 1 1,- 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.

21.

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. 1 -1 6-BS 1 -201 8-00035.

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 megkötésre

került.
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22.

Pályázatot nyújtotmnk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 20 1 9. évi központi költségvetéséről szóló 20 1 8. 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.

23.

A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című
felhívásra határidőben 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 szerződést
megkötöttük.

Kálmán Tibor

Polgármester
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