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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 600002. 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, a hatodik mérfMdkőig vállalt feladatok
teljesültek, a záró beszámoló benyújtásra került.
.

2.
A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja
Békés városában” címmel pályázatuiikat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-4.3 .1-15-BS1-2016-0001O. Pályázati összköltség 519.1 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 murikaterület átadásra került. A
kivitelezési munkák elkészültek. Többlettámogatási kérelmünk támogatást kapott, a záró
elszámolási csomag benyújtásra került.

3.

A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez
felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KÖFOP
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. A pályázat lezárásra került.

C.

4.
A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l 1 .2-16-BS 1-201700008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
.
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5.
Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “PartneTség egy
jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1
Közös értékek és erőforrások közös védelme és
hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség niegóvása,
védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén).
Békésre eső összes költség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 4-2.231 €.
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 e1készültk.
-

6.
Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
ifjúságsegítő programj a” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Táiriogatási
kérelem száma: EFOP- 1 .2. 1 1 -16-20 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 Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli
ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént, a záró
elszámolási csomag benyújtásra került.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
7.
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BS1-201700007. 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 kivitelezések 1 00 %-os készültségben vannak. A záró elszámolási csomag benyújtásra
került. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
8.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2.
ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP3.2.l-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 21 1.613.1 19,- Ft, támogatási igény
211.613.119,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 211.613.119,- Ft módosított támogatást kapott.
A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák
befejeződtek. Többlettámogatási igényünk támogatást kapott, a záró elszámolási csomag
benyújtásra került. A projekt lezárásra került.

9.
A TOP-l .4. 1 -12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba
kialakítása” címmel pályázaturikat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-l .4. 1 -1 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. A projekt lezárásra került.
1 O.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III.
ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP2. 1 .3-16-BS 1 -2021 -00050. Pályázati összköltség 571 .500.000,- Ft, támogatási igény
571 .500.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 571 .500.000,- Ft támogatást kapott, a támogatási
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szerződést megkötöttük, a tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk a
közbeszerzési eljárás folyamatban van.
11.
A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti
Ovodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszer2ése és
melegítőkonyha fejlesztése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP- 1 .4. 1 - 1 6-BS 1 -20 1 8-0003 5 . Pályázati összköltség 54.99 1 .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 9.676.03 1 ‚- Ft, melyre többlettáinogatást
igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek. A többiettámogatást megkaptuk, a záró
elszámolási csomag benyújtásra került.

12.
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 elkészült.
13 .
Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. 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 felújítására 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 20.703.540,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési
szerződéseket megkötöttük a Békés-Vill Kft-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten
belül. A kivitelezési munkák elkészültek.
14.
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 Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A
pályázat célja a Karacs Teréz utcai Út- ésjárdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó
46.620. 1 1 0,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke
1 5 %‚ bruttó 6.993 .01 6,- Ft. A pályázat 39.627.094,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési
versenyeztetési eljárást a SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1 01 6 Budapest,
Mészáros utca 1 3) nyerte, a kivitelezési munkák elkészültek.
15.
A Belügyminisztérium, mint Támogató Békés Város Önkormányzata részére 181 000
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: Avr.) ‘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)
tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák
aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek. Az aszfaltozási munkák
versenyeztetését a SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1 01 6 Budapest, Mészáros
utca 13) nyerte, a munkák befejeződtek.
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16.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyarország 202 1 . évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 3. számú „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” eLnevezésű
mellékletének, I. számú „Előirányzatok és támogatások” elnevezésű pontja alatti, 3.5.
jogcímszámú „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű támogatási jogcímre. A
pályázat célja a Kígyó utca, Csók zug járdafelújítását, a Csók híd felújítását és a 470-es főút
gyalogátkelőjének gyalogosvédelmi rendszerének korszerűsítését. A pályázati ös szköltség
bruttó 44.580.533,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 37.893 .453,- Ft, a saját erő
mértéke 1 5 %‚ bruttó 6.687.080,- Ft. A pályázat 37.893.453,- Ft támogatást kapott, a Petőfi
utcai gyalogosvédelmi rendszert a pályázatból ki kellett vennünk.
17.
A VP6-7.2. 1 . 1 -21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra,
„Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 202 1 címmel pályázatunkat határidőben
benyújtottuk. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 294.748.955,- Ft, az
igényelt támogatás mértéke 95 %‚ összege bruttó 280.01 1 .507,- Ft, a saját erő mértéke 5 %‚
összege bruttó 14.737.448,- Ft. Az elbírálás még nem történt meg.
“

1 8.
Pályázatot nyújtottunk be a külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek
megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, fZ1dút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó
csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatomahálózat karbantartásához kapcsolódó
fejlesztésekre bruttó 1 7.999.7 1 0,- Ft költségben, valamint villamosenergia-ellátáshoz
kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 6.985.000,- Ft költségben. A pályázati összköltség bruttó
24.984.71 0,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %‚ bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő
mértéke O %. A pályázat 100 %-os támogatást kapott.
19.
A rendelőintézet belső felújítására 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
ítélt meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, saját erőt nem igényel. A támogatói okiratot
megkaptuk, a projekt befejezési határideje 2022. június 30. A kivitelezési közbeszerzési eljárást
a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz.) nyerte, keretösszegen belüli ajánlattal.
20.
Az Élhető települések című TOP PLUSZ-l .2. 1 -21 -BSl-2022-00030 azonosító szám
alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 1” megnevezéssel. Beruházási összköltség
bruttó 549.714.533,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó
549.714.533,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
21 .
Az Élhető települések című TOP PLUSZ-l .2. 1 -2 1 -BS 1 -2022-0003 1 azonosító szám
alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 2” megnevezéssel. Beruházási összköltség
bruttó 371.401.922,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó
371 .401 .922,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
22.
Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP PLUSZ-2.l . 1 -21BS 1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, épületenergetikai
beruházások 4. ütem” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 439.068.876,- Ft, saját erő
mértéke 0,-Ft, igényelt támogatás összege bruttó 439.068.876,- Ft. A pályázat elbírálása még
nem történt meg.
23.
A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című TOP PLUSZ3.3.l-21-BS1-2022-000l2 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, Teleky utcai
tagóvoda tornaszoba kialakítása” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 119.999.999,Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 119.999.999,- Ft. A pályázat
elbírálása még nem történt meg
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Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
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