
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.március 26-i
ülésére

Sorszám. Tárgy.

N I1
Tájékoztató a Képvise1ő
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értekezletekről

Döntéshozatal módja. Véleményező’ bizottság:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Székely Anikó ügyfélkapcsolati munkatárs

1. 2020.02.20-án a Békés Megyei Kormányhivatal Békés Járási Hivatalában a
gyermekvédelmi rendszer feladatairól és annak működéséről szervezett tanácskozást, a
Békés Városi Család és Gyermekjóléti Központ. A megbeszélésen részt vett Kálmán Tibor
polgármester Úr, Tárnok Lászlóné jegyző, és Deákné Domonkos Julianna tanácsnok
asszony.

2. 2020.02.24-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezett megemlékezést Irányi
Dániel születésnapja alkalmából a Városháza udvarán. A megemlékező beszédet Polgár
Zoltán alpolgármester Úr mondta, azt követően helyezte cl a megemlékezés koszorúját
Békés Város Onkormányzata képviseletében, Kálmán Tibor polgármester úrral.

3. 2020.02.25-én a Belügyminisztérium „a Magyar Nemzeti Roma Platform” című program
keretein belül szervezett konferenciát Békéscsabán, ahol Vámos Zoltán alpolgármester Úr,
Dr. Bocskay Arpád igazgatási osztályvezető Úr, és Kádasné Öreg Julianna
intézményvezető asszony vettek részt, városunk képviseletében.

4. 2020.02.25-én, Békéscsabán szervezett Gazdaságpolitikai Fórumot aBékés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. Az évindító ünnepségen Békés Város Onkormányzatát
Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

5. 2020.02.25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Forradalmi
Emlékműnél szervezett megemlékezésen, Kálmán Tibor polgármester Úr mondott
megemlékező beszédet, ezt követően Tárnok Lászlóné jegyző asszonnyal helyezték el
városunk megemlékező koszorúját.

6. 2020.02.26-án a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2019. évi beszámolójának
értékelése és 2020.évi munkatervének egyeztető ülése zajlott a Békési
Rendőrkapitányságon, ahol Békés Város Onkormányzatának képviseletében Polgár
Zoltán alpolgármester Úr vett részt.
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7. 2020.02.26-án tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás. Az
ülést Kálmán Tibor polgármester Úr vezette.

8. 2020.02.27-én az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYM) tartotta
szalagavató ünnepségét, ahol Vámos Zoltán alpolgármester Úr köszöntötte a végzős
diákokat és a megjelent vendégeket.

9. 2020.03.02-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tartott Csorváson
Megyei Polgármesteri Fórumot, ahol a főbb napirendi pontok közt a magyar falvak és
kisvárosok programfejlesztési lehetőségeiről adtak tájékoztatást. Békés Város
Onkormányzatát Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte.

10. 2020.03.03-án helyezték végső nyughelyére Wichmann Tamás kileneszeres
világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust
Budapesten a Farkasréti temetőben. Utolsó útjára elkísérték Békés városából barátai jó
ismerősei, Békés Város Önkormányzata nevében Kálmán Tibor polgármester Úr vett
végső búcsút.

11. 2020.03.04-én Békés Város Díszpolgára. több köztéri szobrunk adományozója Nagy
Sándor borász meghívásának tettek eleget Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán
alpolgármester, Vámos Zoltán alpolgármester és Balog Zoltán képviselő Úr. A házigazda
Hódmezővásárhelyhez közeli sóshalmi birtokán látta vendégül városunk vezetőit.

12. 2020.03.05-én Dankó Béla országgyűlési képviselő Úr, Kálmán Tibor polgármester úrral
közösen köszöntötte a nemzetközi Nőnap alkalmából a Polgármesteri Hivatal női
dolgozóit.

13. 2020.03.07-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartotta a Békés Megyei Polgárőrök
Szövetsége soros közgyűlését, amelynek napirendi pontjai között többek közt
meghatározták a 2020. évi feladatokat. Békés Város Onkormányzatát Kálmán Tibor
polgármester Úr képviselte.

14. 2020.03.07-én Ásós Géza az ország első cigányéttermének tulajdonosa által életre hívott
III. Tavaszváró Estet rendeztek a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központban, ahol köszöntő beszédével a rendezvényt Vámos Zoltán alpolgármester Úr
nyitotta meg, a rendezvényen részt vett Mucsi András képviselő Úr is.

15. 2020.03.11-én a Civil Szervezetek Házában tartotta a Békés Városi Vasas Nyugdíjas
Szövetség éves közgyűlését, amelyen Kálmán Tibor polgármester úr is részt vett.

16. 2020.03.11-én Békés Polgármesteri Hivatalban tartotta a Békés Megyei Önkormányzat
képviseletében Szegedi Balázs alelnök Úr fogadóóráját. A személyes találkozó keretében
képviselők és helyi lakosok kereshették fel aktuális kéréseikkel a megye vezetőjét, oly
módon, hogy ezért ne kelljen beutazniuk Békéscsabára.

17. 2020.03.13-án a Dr Hepp Ferenc Általános Iskola, és AMI 3. évfolyama tartott ünnepséget
az 1 848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hőseire emlékezve, az iskola tornatermében.
Az ünnepségen Kálmán Tibor polgármester Úr is részt vett.
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18. 2020.03.17-én a Békés Város Önkormányzati Tűzoltóság tartotta soron következő
közgyűlését. Békés Város Onkormányzatát a közgyűlésen Kálmán Tibor polgármester és
Polgár Zoltán alpolgármester urak képviselték.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által
elvé2zett me2rendelt és szerződéses feladatokról

2020.02.1 1.-2020.03.15-i2

1. Buszmegállók takarítása, Ligeti és József Attila sétány takarítása és kukák ürítése.
A munka, folyamatosan elvégzendő.

2. Városban lévő virágágyások kapálása, rózsák metszése, rendbetétele.

3. A vihar által letört gallyak, ágak, falevelek, hulladékok összeszedése, elszállítása.
( Rákóczi u., Bocskai u., Ady u., Puskaporos záportározó)

4. Bélmegyeri Út oldalának kaszálása, susnyózása, csomóba hordása, helyszínen
darálva, beszállítva.

5. Kishajó kikötőnél susnyózás.

6. Kátyúzás INFRASET technológiával: Csabai u., Fáy u., Szabó Dezső u., Raktár
sor, Asztalos u., Jantyik u., Kert u., Libazug u., Móricz Zsigmond u., Szendrei u.,
Kőrösi Csoma Sándor u.

7. Kátyúzás kohósalak+murva+zúzottkő keverékével Dánfokon, Mónus Illés u.

8. Kiírások szerinti favágások, nyakazások, gallyazások elvégzése, gallyak, fák
beszállítása: Kossuth u. 30, Táncsics u. 32/l ‚ Lánc u. 5 1 ‚ Farkas Gyula u. buszváró,
Széchenyi tér, Táncsics u. 23, Deák Ferenc u., Váradi u. feljáró, Rákóczi u.,
Dübögő étterem előtt, Bagoly Vendéglő udvara, Petőfi u. 2. (fenyőfa), Bocskai u.,
Fábián u., Zsilip u. 15.

9. Drága u. 58. szám megsüllyedt kocsibejáró feltárása, betoncső helyreállítása.

10. Fonó u. használt betoncsövek beszállítása.

1 1. Városháza újonnan létesített kerékpártároló és garázs közötti részre kohósalak,
murva kiszállítása, elterítése, parkoló építése.

12. Február 28- 29-én síkosság mentesítés.

13. Hunyadi téri Óvodához 40 db járdalap kiszállítása.

14. Dánfok Kökény u. megsüllyedt járda átrakása 65 fm., valamint hulladékgyűjtő
edények helyének kialakítása.
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15. Fekete János tanyája- Shell kút közötti szakaszon vízelvezető árok takarít ása kiírás
szerint kész.

16. Csók hídi szivattyúháznál (Vica csatorna), Fábián u. szivattyúnál szivattyúzás
magas vízszint miatt több napon keresztül.

17. Szabadkai u. 54. sz. alatti önkormányzati ingatlan telekhatárán kerítésépités.

18. Korona u.-ról a Petőfi u.-ra Boksz Klub költöztetése.

19. Deák Ferenc u. folytatásában az útra kihordott építési törmelék gréderezési
munkálatok.

20. Váradi u. út melletti felhízott f?ild leszedése gréderrel, fZ5Id elszállítása, több
fuvarban.

21. Fábián u. gyalogos átjáró tükrének készítése, lerakása lapokkal.

22. Búzavirág u. árokfenekelés, bedugult bejáróban lévő cső kiásása, kitakaritása,
pótlása, majd visszarakása, mindkét oldalt támfal építése.

23. Széchenyi téri volt G-COOP előtti kerékpártároló egy részének áthelyezése a
Kossuth u. 1 . sz. elé.

24. Hunyadi téri Óvodánál járda készítése, hogy az oldalsó bejáratot is meg lehessen
közelíteni.

25. Magyar u. 28, 30. szám előtt járdaátrakás.

26. Gát u. 24. szám bejáró készítése lapokból.

27. Rendelőintézet védőnői oldalán akadálymentes járda mellett a József Attila utca
felőli járdáig megkerülő járda építése.

28. Fák vízhajtásainak levágása, tőnél lévő besüllyedt díszvas kiemelése.

29. Ligetben lévő pavilon alatt esővíz elvezető csatornák csöveinek feltárása.

30. Csallóközi u. a mezőgazdaság területéről járdalapok, anyagok beszállítása, kerítés
kitűzése, lyukak kifúrása, kerítésoszlopok állítása, drót kihúzása.

31. Esős napokon vízleengedés a városban, gyalogosátkelő helyeken, kerékpárutakon,
felhízott útpadkák mellett vápák készítése.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2020. március
1.

A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5 .2. 1 -1 5-B S 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 mérfZ5ldkőig 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-
1 . 1 .3-1 5-BS 1 -201 6-0001 2. Pályázati összköltség 272.383 . 1 5 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 többietforrást biztosította, a többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák
befejeződtek, a záró helyszíni ellenőrzés felfüggesztésre került a koronavirus járvány miatt.

3.
A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l . 1 . 1 -1 5-B S 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, Petőfi u. 20.). 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- 1 .2. 1 - 1 5-BS 1 -20 1 6-00007. Pályázati összköltség 309.999.6 1 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 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 Kft-el. A munkaterület átadásra került, készültség 50 %-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-BSl -2016-
00021. Pályázati összköltség 431.407.070,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő
36. 1 1 1 .925,- Ft. A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák
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elkészültek a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a többlet támogatási kérelmünk
támogatást kapott a saját erő mértékéig.

6.
TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2.2-l 5-B S 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 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, többlettámogatási kérelmünket benyújtottuk.

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 .1-1 5-BS1-2016-0001O. Pályázati összköltség 5 19.1 12.500,- 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 térfigyelő
kamerarendszer elkészült, 8 db házépités megkezdődött, a játszótéri eszközök elhelyezésre
kerültek, a járdaépítések 75 %-os készültséget meghaladják.

8.
Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotj avításához, 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 9.3 1 3 .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 befej eződtek, 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-16-20 17-00818. 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 megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk.

10.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben 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 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 Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.)
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nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák meghaladják a 95 %-ot, a kötbéres időszak
utáni új teljesítési határidő 2020. március 31.

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- 1 .2. 1 I -1 6-20 1 7-00046. 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 Kit (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 . I .2-1 6-B S 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 negkötése
megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a
közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a BALTEP Békési Altalános Építőipari
Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra
került, a futópálya, parkoló, növényápolási munkák folynak.

14.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-16-
BSI-2O17-0001 1 . 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 Décsei kertben folynak a
munkálatok, a 64 %-os készültséget meghaladják.

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-l 6-
BS1-20l7-00019. 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 befej eződtek. Többlettámogatási igényünket benyűjtottuk.

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-
BS1-2O17-00019. 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 Kft
(5630 Békés, Dózsa Gy. U. 3.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok
elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

17.
A TOP-l .4. 1 -1 2 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1 .4. 1 -16-
BS1-2017-000l2. 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
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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 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 201 1 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁM.) 49. -a szerinti
lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási felhívást tett közzé, melyre a
Durkó u. 8. ingatlan felújításával pályáztunk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az
igényelt támogatás mértéke 50 %‚ azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50%, azaz
bruttó 5.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő
támogatással. A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelezési munkák befejeződtek. Az
elszámolást benyújtottuk.

19.

Pályázatot nyüjtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 20 1 8. 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.

20.

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.l-l6-BSl-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.

21.

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

9



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.március 26-i
ülésére

953,- Ft, a Saját erő mértéke 15 %‚ bruttó 5 294 109,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént,
29.999.953,- Ft támogatást kapott.

22.

A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klimatudatosságot 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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