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1 . A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békéscn’ címmel

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5 .2. 1 - 1 5-BS 1-2016-

00002. Pályázati összköltség 172.510.930,-Ft Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft, saját erő O

Ft. A pályázat 172.510.930,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került.

A program végrehajtása folyamatban van, a hatodik 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- 1 . 1 .3- 1 5-BS 1 -20 1 6-000 1 2. Pályázati összköltség 272.3 83 . 1 S 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 többlet forrást biztosította, a többiettámogatási igényünket jóváhagyták. A kiviteli

munkák befejeződtek. a záró helyszíni ellenőrzés sikeresen megtörtént.

3. A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése”

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1 . 1 . 1 -15-

BS 1 -20 1 6-00004. Pályázati összköltség I O 1 .723 . 1 90,-Ft, támogatási igény 1 O 1 .723. 1 90 ‚-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, Petőf u. 20. sz.). A

nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi és

üzemeltetési engedélyeket megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a záró

helyszíni ellenőrzés megtörtént.



4. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szenipontból

fenntartható turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatuiikat határidőben benyújtottuk.

Támogatási kérelem száma: TOP-l .2. 1 -1 5-BS 1 -201 6-00007. 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 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 Hatóságjóváhagyta. A kivitelezési szerződéseket

megkötöttük a Mediműszer Kft-vel. A munkaterület átadásra került, készültség 1 00 %-os.

5 . A TOP-3.2. 1 -15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások”

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3 .2.1-15-

BS1-2016-00021 . Pályázati összköltség 43 1 .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.

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 1-2016-

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 50.727.496,-Ft-ra. A közbeszerzési eljárás lezajlott,

a nyertes ajántattevő 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, többiettámogatási kérelmünkre 5 .973 .454,-Ft többlet

forrást kaptunk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

7. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja

Békés városában” címmel pályázaturikat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem

száma: TOP-4.3 . 1 - 1 5-BS 1 -20 1 6-000 1 0. Pályázati összköltség 5 1 9. 1 1 2.500,-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, a járdaépítés, a játszótér és a közösségi ház elkészült, 1 S db

házépítés 75%-os készültségben, közterület rendezés 75%-os készültségben. Többlettámogatási

kérelmünk támogatást kapott.

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 . 1 3 3 .29 1 ‚-Ft, támogatási igény 83 . 8 1 9.4 1 5 ‚- Ft,

saját erő 9.3 13.676,- 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, a helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt

lezárásra került.

9. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országoskiterjesztéséhez

C. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP
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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-l . 1 .2-16-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.

1 1 . 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 E, igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.231 €.

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-l.2.l 1-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft,

támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 200.000.000,-Ft támogatást

kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A

közbeszerzési eljárást a Békés-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-BS1-2017-

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, zöldfelületi munkák, hidak felújítása, öntözőrendszer és futópálya

elkészültek, a sétányépüési, játszótéri, pihenőhelyi és térvilágítási 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- 1 6-BS 1 -20 1 7-000 1 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 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 -20 1 7-000 I 9. Pályázati összköltség 2 1 3 .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. Többiettámogatási igényünket benyújtottuk.
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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 -1 6-BS 1 -201 7-0001 9. 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- 1 .4. 1 -1 2 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba

kialakítása” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:

TOP-l .4. l-l 6-BS 1-201 7-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,-Ft, támogatási igény

49.999.900,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 49.999.900,-Ft támogatást kapott. A támogatási

szerződés megkötésre került, a tervezés i munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk.

Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-Vill Kft-MPP PA

Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi

engedélyt megkaptuk.

1 8. 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: 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 befej eződtek. Az elszámolást benyújtottuk.

1 9. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 201 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. 1 1 1 ‚- Ft, a saját erő mértéke 1 5 %‚ bruttó 5. 1 54.549,- 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.i-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-BSI-201 8-0003 5. Pályázati összköltség 54.991 .000,-Ft,

támogatási igény 54.991 .000,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 54.991.000,-
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Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a

Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.676.03 1 ‚-Ft, melyre többlettárnogatást

igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek.

2 1 . Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 20 1 9. évi központi

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a),

b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A

pályázat célja a Petőfi utcai, Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat

felújítása. A pályázati összköltség bruttó 35.294.062,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚

bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó 5 294 109,- Ft. A pályázat elbírálása

megtörtént, 29.999.953,-Ft támogatást kapott. A kivitelezési szerződést a BKSZ Plusz Kft

vel kötöttük meg.

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 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, a programok folynak, a

klímastratégia készül.

23. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020.

évi központi költségvetéséről szóló 201 9. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési

törvény) 3 . melléklet II. 3 . pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A

pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának

infrastrukturális felúj ítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó

21 .793 .200- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %‚ bruttó 20.703 .540,- Ft, a saját erő mértéke

5 %‚ bruttó 1 .089.660- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

24. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont

a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A

pályázat célja a Karacs Teréz utcai Út- ésjárdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó

46.999.840,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke

1 S %‚ bruttó 7.049.976,- Ft. A pályázat 39. 627.094,-Ft támogatást kapott. A tervezési

munkák folynak.

25 . A Belügyminisztérium mint Támogató Békés Város Önkormányzata részére 1 8 1 000

000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 . (XII.3 1 .) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs

rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr.

101/A. (lOa) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2.

(Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza)
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tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzatfelújítására, valamint útalapos utcák

aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák elkezdődtek.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerint

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót

tudomásul veszi.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. november 30.

osztályvezető

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s ‚ Petőfi u. 2. sz. 5630 Tel.: 66-411-011

ONK!1-12/2020. ikt.sz.

HA TÁROZA T

Békés Város Polgármesterének 2020. decemberi, napján hozott határozata

Tárgy: Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról

Békés Város Polgármesterének
226/2020. (XII. 1.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerint

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót

tudomásul veszi.

Határidő:

Felelős:

‚/zc
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

intézkedésre azonnal

Kálmán Tibor polgármester

K.m.f.


