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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Képviselő-testület

T I 1 két ülése között történt fontosabb
I ‚! . eseményekről, értekezletekről

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés Székely Anikó ügyfélkapcsolati munkatárs

1. 2020.03.12-től Magyarország Kormánya által hatályba léptetett veszélyhelyzet miatt az
intézményvezetői értekezletek, vezetői értekezletek, egyéb személyes megbeszélések szigorú
szabályok betartása mellett folytak. Médiafelvételek, sajtómegjelenések által történt a lakosság
tájékoztatása a fennálló veszélyhelyzet aktuális állapotáról. Szüneteltek az egészségügyi alap és
szakellátások, váltott munkarend szerint dolgozott a munkavállalók nagy többsége.

2. 2020.03.15-én kelt az a Polgármesteri határozat, amely Békés város közigazgatási területén
fenntartótól tggetlenül működő bölcsődei illetve óvodai nevelést ellátó intézményben 2020.03.17-
től rendkívüli szünet elrendelését írta elő, a kormányrendelet felhatalmazása alapján.

3. 2020. 03. 15-én 11.00 órára Békés Város Polgármestere a városban működő — fenntartótól
függetlenül — összes oktatási intézmény fenntartóját és vezetőjét rendkívüli megbeszélésre hívta
össze a városháza nagytermébe, ahol tájékoztatást adott arról, hogy rendkívüli szünetet rendel el a
veszélyhelyzetre tekintettel. A döntéssel kapcsolatos azonnali intézkedések is megbeszélésre
kerültek.

4. 2020.03.16-án délelőtt a Polgármesteri Hivatal nagytermében tájékoztatta Kálmán Tibor
polgármester Úr minden önkormányzati intézményünk vezetőit a meghozott intézkedésekről, és
rögzítésre kerültek a veszélyhelyzettel szükséges intézkedések is.

5. 2020.03.16-án az írott sajtóban és televízió felvételben tájékoztatta Kálmán Tibor polgármester Úr a
város lakosságát, a veszélyhelyzetet érintő kormányzati és helyi intézkedésekről.

6. 2020.03.19-én Békés Polgármesteri Hivatalban a lakossági ügyfélfogadás feltüggesztésre került, a
veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések léptek hatályba. Az Onkormányzat felelős munkatársai
mindennapi kapcsolatban voltak a rendőrséggel, a Békés Város Szociális Szolgáltatói hálózattal, a
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalával és az önkormányzati intézmények
vezetőivel. Mindennapos egyeztetések folytak, a krízis helyzet ideje alatt a felsorolt Intézmények
felelős beosztottjai között.

7. 2020.03.27-én a Polgármesteri Hivatal Dísztermében zajlott az a média felvétel, melyben
tájékoztatta a város lakosságát Kádasné Üreg Julianna (BVSZSZK) igazgató asszony, Dr. Pálmai
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Tamás háziorvos és Kálmán Tibor polgármester Úr a veszélyhelyzet miatti folyamatos
korlátozásokról.

8. 2020.03.31-én Kálmán Tibor polgármester Úr és Szarvas Péter Békéscsaba Megyei Jogú Város
polgármestere online egyeztetést folytatott a veszélyhelyzettel kapcsolatos önkormányzati
döntésekről.

9. 2020.04.08-án Békés Város polgármestere védőfelszereléssel látta el a Hajnal István Szociális
Otthon lakóit, és dolgozóit. A kialakult járványhelyzet miatt elrendelt fertőtlenítést, amelyet a
Honvédség végzett- Önkormányzati segítséggel oldotta meg az Intézményvezető.

10. 2020.04.23-án, Kálmán Tibor polgármester úr jelenlétében történt a Dánfoki Üdülő Centrum
pályázatán megnyert technikai eszközök átadása az üdülőközpontban.

11. 2020.04.24-én, békési telephelyén tartotta BKSZ Kft Felügyelő bizottsági ülését, melyen részt vett
Kálmán Tibor polgármester Úr.

12. 2020.04.28-án, a Polgármesteri Hivatal udvarában médiafelvételen köszöntötte Kálmán Tibor
polgármester Úr az édesanyákat a közeledő Anyák Napja alkalmából.

13. 2020.05.07-én Kálmán Tibor polgármesterjelenlétében adta át az Országos Keresztény Értelmiségi
Szövetség Békési Tagságának képviseletében Dr. Pálmai Tamás a KESZ által a város rászoruló
lakosainak felajánlott adományt a Családsegítő Központ Jantyik utcai Intézményében.

14. 2020.05.1 1-én 3 1 94 db védőfelszerelés került kiosztásra, melyet Békés Város Önkormányzatának
képviseletében Kálmán Tibor polgármester Úr adott át a Békési Gyógyászati Központ dolgozóinak,
a fogászati rendelés szakdolgozóinak, és a Családsegítő Központ dolgozóinak.

15. 2020.05.19-én a Polgármesteri Hivatal kistermében tartotta soron következő közgyűlését a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság. A közgyűlést Kálmán Tibor polgármester Úr vezette, mint az
Önkormányzati Tűzoltóság elnöke.

16. 2020.05.21-én a Polgármesteri Hivatal Dísztermében városunk Önkormányzatának képviseletében
Kálmán Tibor polgármester Úr együttműködési megállapodást írt alá a Békési Kisgazdakör
elnökével, Tarkovács Istvánnal, tovább szélesítve a településen kialakított civil összefogást.

17. 2020.05.23-án a Hétkrajcár Egyesület helyi vállalkozók és magánszemélyek segítségével a
rászorulóknak 1 50 darab hideg élelmiszer csomagot állított össze és osztott szét. A csomagok
átadásánál Kálmán Tibor polgármester Úr képviselte Békés Város Onkormányzatát.

18. 2020.05.26-án hagyományápoló eseményként a Békési Kisgazdakör Kálmán Tibor polgármester
úrral a koronavírus-fertőzés veszélye miatt szűk körű határjárást tartott a rosszerdei határban.

19. 2020.06.04-én délután ünnepi megemlékezésre került sor a Honfoglalás téren a Trianoni
évfordulóra. Az eseményen részt vett Dankó Béla, Békés és térsége országgyűlési képviselője és
Zalai Mihály, a Békés Megyei Onkormányzat elnöke. Beszédet mondott Kálmán Tibor polgármester
úr.

20. 2020.06.15-én a kortárssegítő tábort nyitotta meg Kálmán Tibor polgármester Úr, melyet a Békés
Város Szociális Szolgáltató Központ városunk egyik legrégebbi népi jellegű épületében, a Durkó
utca 6. szám alatt tart.
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21. 2020.06.19-én a Dr. Hepp Ferenc általános Iskolában adta át Kálmán Tibor polgárnster úr a Hepp
Emlékplaketteket, a most ballagott kiválóságoknak.

22. 2020.06.19-én az Életműhely Alapítvány által, Békés Város Önkormányzatának egyittműködésével
létrehozott CONNECT Ifjúsági Centrumot avatta fel Kálmán Tibor polgármester Úr Békésen a
Kossuth u 3. szám alatt.
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Beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által elvé2zett me2rendelt és
szerződéses feladatokról

2020.03.09-03.27-i2

. Közterület (főtér) takarítás, hulladékgyűjtők ürítése.

. Padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. Sövények, bokrok, zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.
S Belvízszivattyúk ellenőrzése, karbantartása, működtetése.
S Buszvárók (külső-belső) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, cseréje (heti).
S Sétányokon a hulladékgyűjtők ürítése, cseréje, takarítása (heti).
S Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, kosaras autóval,

időjárás függvényében.
. I.P. Tender által beszállított járdalapok lerakása, raklapról leszedése, depózása Szarvasi úti

telephelyen.
. Szarvasi u-i telephelyen anyagmozgatás targoncával, BOBCAT-tel Városüzemeltetési feladatok

céljából.
S Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása ütemezés szerint.
S Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, hamu, salak, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.
. Összegyűlt padkaföld elszállítása a közterületről.
. Mederburkolt árkok takarítása megrendelés szerint.
. Csapadékelvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval, folyamatos

munka.
S Csapadékvíz elfolyás biztosítása vápák kialakításával (felhízott padkák esetében) folyamatosan a

városban.
. Bélmegyeri u. űrszelvénybe belógó ágak vágása, helyszíni darálás folytatása.
. Időjárás függvényében kátyúzás hideg-és meleg aszfalttal.
. Kishajó kikötő Út melletti kátyúzása időjárás függvényében.
. Cseresznye u. korlátfestés folytatása, hálók felhelyezése.
. Virágágyások felásása, egynyári virág ültetés előkészítése.
. Városi kerékpárutak mentén fasorok, fák nyakazása.
. Gyepfelületek szellőztetése.
. Rózsák metszése.
. Cserjeágyások ásása.
. Városi virágtartó edények virágfölddel történő feltöltése.
. Gát u. 24. járda hozzáemelése ház sarkaihoz.
. Bocskai u. 1 1 . fa által megemelt járda helyreállítása.
. Járdakészítés a Móricz Zsigmond u. „Bermuda háromszögnél”.

. Erzsébet liget pavilonok alatti csapadékelvezetés feltárása.

• Korona u. piacparkolóba víznyelő készítése, bekötése a zártcsatornába.

• Magyar u. 28-3 O járda helyreállítása.
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. Rendelőintézet védőnői oldalán akadálymentes járda mellett József Attila utca felőli járdáig

megkerülő járda építése kész.

. Táncsies u. 128 szám alatt víznyelő készítése.

. Dánfokon a kőház mögött kezdődő út,(leendő sétány) susnyózása.

. Élővíz —csatorna partján (a piaci fahídtól É-i irányba) hiányzó járdalapok pótlása.

Beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által elvé2zett me2rendelt és

szerződéses feladatokról

2020.03.30-04.09-i2

. Közterület (főtér) takarítás, hulladékgyűjtők ürítése.

. Padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. Sövények, bokrok, zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

. Belvízszivattyúk ellenőrzése, karbantartása, működtetése.

. Buszvárók (külső-belső) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, cseréje (heti).

. Sétányokon hulladékgyűjtők ürítése, cseréje, a környékének takarítása (heti).

. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, kosaras autóval

Karacs Teréz u., Szarvasi u., Puskaporos, Vásárszél u., Nyár u., Erzsébet liget időjárás

függvényében.
. I.P. Tender által beszállított járdalapok lerakása, raklapról leszedése, depózása Szarvasi úti

telephelyen.
. Szarvasi u-i telephelyen anyagmozgatás targoncával, BOBCAT-tel Városüzemeltetési feladatok

céljából.
. Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása, ütemezés szerint.

. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, hamu, salak, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.

. Osszegyűlt padkaföld elszállítása a közterületről.

. Mederburkolt árkok takarítása megrendelés szerint.

. Csapadékelvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval, folyamatos

munka.
. Csapadékvíz elfolyás biztosítása vápák kialakításával (felhízott padkák esetében) folyamatosan a

városban.
. Időjárás függvényében kátyúzás hideg-és meleg aszfalttal.

. Kátyúzás INFRASET technológiával: Gagarin u., Hunyadi u., Kalász sor, Kinizsi u., Kossuth u.,

Arany János u.
. Járdakészítés a Móricz Zsigmond u. „Bermuda háromszögnél”.

. Erzsébet liget pavilonok alatti csapadékelvezetés.

. Megállni Tilos táblák kihelyezése kiírás szerint (táblák rendelés alatt).

. Csabai u. 5-7 sz. kikorhadt, teljesen üreges gyenge akácok kivágása kiírás szerint.

. Gyepfelületek, cserjék műtrágyázása.

. Lánc u. 29, Puskaporos tó, Mátyás K. u. 29, Petőfi u. 81-83. gallyak elszállítása.

. Iskola u. árokfenekelés és rézsűzés.

• Pronárral fűnyírás: Bélmegyeri u, Gerlai természetvédelmi terület, Raktársori játszótér.
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. Keserű sor 3 1 . bejárókészítés.
S Hídvégi u. 1 9. fedett csatornakészítés 1 5 fm.
. Zsilip u. 1 9. fedett csatornakészítés 1 8 fm.
. Piaci járdajavítása kész.
. Hőzső u. 4. sz ingatlanról az ideiglenes kerítés (OSB lapok) elszállítása.
. Gulyás dűlő hengerezése.

Beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által elvé2zett me2rendelt és
szerződéses feladatokról

2020.04.14-04.24-i2

. Közterület (főtér) takarítás, hulladékgyűjtők ürítése.

. Padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. Sövények, bokrok, zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

. Belvízszivattyúk ellenőrzése, karbantartása, működtetése.

. Buszvárók (külső-belső) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, cseréje (heti).
S Sétányokon hulladékgyűjtők ürítése, cseréje, a környékének takarítása (heti).
. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, kosaras autóval.
. Beszállított használt lapok osztályozása.
. Szarvasi u-i telephelyen anyagmozgatás targoncával, BOBCAT-tel Városüzemeltetési feladatok

céljából.
. Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása, ütemezés szerint.
. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, hamu, salak, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.
. Összegyűlt padkaföld elszállítása a közterületről.
. Csapadékelvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval, folyamatos

munka.
. Asztalos u. - Nyíl u. közötti részen fedett csatorna készítése. (Vári u.)
. Békés külterület 080/59 hrsz. és 090 hrsz. utak találkozásánál törmelék szétterítése, növényzet

takarítása.
. Tátra u. végén árokfenekelés.
. Pronárral fűnyírás a zöldfelületeken, külterületeken.
. Szarvasi úti telephelyen bob javítása.
. 40 x 40 es rácsok készítése csapadékvíz elvezető aknákra.
. Kátyúzás INFRASET technológiával.
. Kivéve lakók kiegészítő tábla kihelyezése az SZTK parkolóban.
. Arany J. u. 2. háztetőre lógó balesetveszélyes ágak levágása kosaras autó használatával.
. Kossuth u. 23. és a Vásárszél u. 7. között kiszáradt fa kivágása.
. Bagoly étterem mellett elhelyezkedő az épületre húzásirányából fakadóan balesetveszélyes kőrisfa

koronájának könnyítése, ágak visszavágása, elszáradt üreges ágak levágása.
S Rákóczi u. 5 1 . öreg akácok szárazolása, ill. balesetveszélyes ágak levágása.
. Vásárszél u. fák szárazolása, törzstisztítás, száraz, veszélyes fák kivágása, 2 db tájidegen bálványfa

kivágása.
• Vásárszél u. 7/a mögött mogyorófa körül lehullott levelek összeszedése.
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. Főtéri cserjék, bokrok, rózsák permetezése Mospilánnal.

. Szigetvári u. 1/1 kivágott fa darabolása, elszállítása.

. Lenkei u. 1 1 levágott gallyak, nád elszállítása.

. 0560/105 hrsz. —illegális hulladék elszállítása.
S Bercsényi u. 5 előtt susnyózás.
S Zsinór u-ról kivágott fák beszállítása.

Beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által elvé2zett me2rcndelt és
szerződéses feladatokról

2020.04.27-05.08-i2

. Közterület (főtér) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése.

. Padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. Sövények, bokrok, zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

. Belvízszivattyúk ellenőrzése, karbantartása, működtetése.

S Buszvárók (külső-belső) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, cseréje (heti).

. Sétányokon hulladékgyűjtők ürítése, cseréje, a környékük takarítása (heti).

. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, kosaras autóval,
időjárás függvényében Táncsics u., Győri vegyesbolttól a Vízműig.

. Szarvasi u-i telephelyen anyagmozgatás targoncával, BOBCAT-tel Városüzemeltetési feladatok

céljából.
S Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása ütemezés szerint.

. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék átvétele.

. Összegyűlt padkaföld elszállítása a közterületről.

S Csapadékelvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval, folyamatos
munka.

. Kátyúzás tört kővel: Jámbor u., Zsilip u., Napsugár tér, Gém u., Gyűrű u., Gyöngy u., Kemény u.,
Daru u., Lilla u., Lenkei u., Dió u., Szabadkai u.-ól a Csabai u.-g, Magyari u., Borosgyán u., Attila
u., Jókai u.

. 40 x 40 es rácsok készítése csapadékvíz elvezető aknákra.
S Kátyúzás INFRASET technológiával: Móricz Zsigmond u., Fábián u., Mezei u., Posta u.,

Damjanich u., Bethlen u., Kert u.
S Bagoly étterem mellett elhelyezkedő az épületre húzásirányából fakadóan balesetveszélyes kőrisfa

koronájának könnyítése, ágak visszavágása, elszáradt üreges ágak levágása.
. Zöldfa u. 4. víznyelő akna készítése.
. Mátyás Király u. 1 9. NKM gallyazását követően a juharfa visszavágása.
. Rózsa és cserj eágyások kártevőmentességének fenntartása.
. Babilon sor 35. és a kamionparkoló közötti részen fűnyírás.
. Rosszerdő fák szárazolása, gallyak elszállítása.
. Árvácskák kiszedése, egynyári virágágyások talaj előkészítése.
. Sövények, bokrok nyírása tisztántartása.
. Ady Endre u.-ól a buszpálya udvarig fák szárazolása és 2 db tájidegen bálványfa kivágása.
. Piaci fahíd két hídfője mellett kaszálás.
. Jantyik u. fedett csatorna készítése, valamint vízelvezetés 4 fm hosszan.
• Damjanich u. fedett csatornakészítés 17 fm, 3 db víznyelő akna betonozása.
• Cseresznye u. aknafedő lapok kikeresése.
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Beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szol2áltató Kft. által elvé2zett me2rendelt és
szerződéses feladatokról

2020.05.1 1-06.05-i2

. Közterület (főtér) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése.

. Padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. Sövények, bokrok, zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

. Belvízszivattyúk ellenőrzése, karbantartása, működtetése.

. Buszvárók (külső-belső) takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, cseréje (heti).

. Sétányokon hulladékgyűjtők ürítése, cseréje, a környékük takarítása (heti).

. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, kosaras autóval,
időjárás függvényében Táncsics u., Győri vegyesbolttól a Vízműig.

. Két éven belül elültetett fák tányérozása, gondozása, locsolása.

. Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása ütemezés szerint.

. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék átvétele.

. Osszegyűlt padkaföld elszállítása a közterületről.

S Csapadékelvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval, folyamatos
munka.

S Mederburkolt árkok takarítása megrendelés szerint.
. Kátyúzás tört kővel: Szabadkai u., Jókai u., Borosgyán u., Szigetvári u.
. 40 x 40 es rácsok készítése csapadékvíz elvezető aknákra.
S Kátyúzás LNFRASET technológiával: Kispince u., Bocskai u., Bethlen u., Hidvégi u., Epres köz

u.
. Malomasszonykert vadkamerának oszlopállítás.
. Pákász u. zártcsatorna készítése.
. Gyomirtózás: sétányok, térkövek, szegélyek, kerékpárutak mentén.
. Árvácskák kiszedése, egynyári virágágyásoknak talaj előkészítés, ültetés, gondozás, zöldfelület

karbantartás.
. Korona u. 3 gázfogadó visszatemetése.
S Rosszerdő fák szárazolása, gallyak elszállítása.
. Hunyadi téri óvodához földszállítás.
. Piaci fahíd két hídfője mellett kaszálás.
. Maróthy u. és Kodály u. sarkánál bokor kivágása.
. Cseresznye u. és Csabai u. sarkánál 2 db akna feltárása.
. Kodály u. 5 szemben a fák közül az aljnövényzet eltávolítása.
S Egynyári virágok locsolása, gondozása, ápolása.
. Petőfi u. füvesítés, locsolás, fűnyírás.
. Cserje és virágágyások kártevő ellenessé tétele mospilan szerrel.
• Főtéren spanyol csiga ellenessé tétele metarex szerrel.
• Fülöp u. és Tél u. sarkánál csatorna kaszálása a Rákóczi utcáig.
• Szökőkútnál víznyelő takarítása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
2020. június

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-BS1 -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 juttatás ának segítése”

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP -1 . 1 .3-1 5-BS 1 -

2016-00012. Pályázati összköltség 272.383.151,- 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 többlettámogatási
igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák befejeződtek, a záró helyszíni ellenőrzés felfüggesztésre került
a koronavírus 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 .1-15-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, 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 — Jiánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l .2. 1 -1 5-BS1-201 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 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 75 %-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 1-2016-00021.
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 megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek a záró elszámolási
csomag benyújtásra került, a többlet támogatási kérelmünk támogatást kapott a saját erő mértékéig.
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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-BS1-2016-00003 . Pályázati
összköltség 175.646.931,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft, sajáterő 15.823.781,- Ft. A pályázat
159.823.150,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződést megkötöttük, annak módosítása
megtörtént 50.727.496,-Ft-ra. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő a Békésvill Kft
(5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.). a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította. A
kivitelezési munkák befejeződtek, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, többlettámogatási
kérelmünkre 5 .973 .454,- Ft többietforrást kaptunk.

‘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-
15-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, 1 S db házépítés
megkezdődött, a játszótéri eszközök elhelyezésre kerültek, a járdaépítések 75 %-os készültséget
meghaladják.

8. Fiatáridőben 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-
Szolgáltató 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, 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 Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák
elkészültek.

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
1.2.11-16-2017-00046. 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
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került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630
Békés, Dózsa u. 3.) 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-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 eljárás lezajlott. A
nyertes ajánlattevő a BALTEP Békési Altalános Epítőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések
megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került, a futópálya, parkoló, növényápolási munkák,
hidak felújítása, járdaépítési öntöző rendszer 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-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. A kivitelezési munkák elkészültek.

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 7-000 19.
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 szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési
eljárás lezárult. A kivitelezési munkák befejeződtek. Többlettámogatási igényünket benyújtottuk.

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-BS1-2017-00019.
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 Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) a költségkereten
belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

1’7. A TOP-l .4. 1 -12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .4. l-16-BS 1 -201 7-000 12.
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-Vill Kft — MPP SPA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A
kivitelezés befejeződött.

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

megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1 601/201 6. (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: Áht.) 49. -a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban:

Lebonyolító) támogatási felhívást tett közzé, melyre a Durkó u. 8. ingatlan felújításával pályáztunk.
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A pályázati összköltség bruttó 1 0.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 50 (%‚ azaz bruttó

5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50 %‚ azaz bruttó 5.000.000,- Ft. A pályá2at elbírálása

megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatással. A támogatási szerződést megkötöttük,

a kivitelezési munkák befejeződtek. Az elszámolást benyújtottuk.

19. 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 29.209.1 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.

20. A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának

udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonytia fejlesztése”

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .4. 1-16-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

megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.769.827,-

Ft, melyre többlettámogatást fogunk igényelni.

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 3 5.294.062,-

Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó 5 294

1 09,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 29.999.953,- Ft támogatást kapott.

22. 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 1 00 %‚ 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.

Békés, 2020.június 19.

Kálmán Tibor

Polgármester
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