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Projekt kódja Projekt címe
Megvalósítás helyszíne

(Irányítószám, település, utca, 
házszám, helyrajzi szám)

Elutalt 
támogatás 

összege

Önerő 
összege

2019.12.31-ig 
kifizetett

2019.12.31-ig 
önerő kifizetett Maradvány Készültségi fok Pályázati leírás

1. TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006
"Egységben a jövő" - Komplex 
program Battonya társadalmi 

együttműködéséért
5830 Battonya, Hunyadi u. 65. 42,040,055 0 33,311,615 0 8,728,440

85 %-os készültség, a 
programok folyamatban 

vannak

A pályázat keretében különböző szakmai 
programok fognak megvalósulni, mint például a 

helyes pénzkezelés tanácsadás, egészséges 
életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, 

álláskeresési tanácsadás, szenvedélybetegek 
klubja és szűrőnapok.

2. TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028
Battonyai Szociális Szervezet 

alapszolgáltatásainak 
infrastrukturális fejlesztése

5830 Battonya, Hunyadi u. 85. 24,637,405 26,656 25,962,718 26656 -1,298,657

100 %-os készültség, a 
pályázat befejeződött, 

többletköltség még nem 
került kiutalásra

A pályázatban az Idősek Napköziotthona 
épületében az emeleten található helyiség 
közösségi térré alakítása, valamint konyhai 
eszközök vásárlása szerepel.

3. TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 Csapadék- és belvízvédelmi 
fejlesztések Battonyán 5830 Battonya, Dózsa utca 48,332,436 0 48,332,436 0 0

100 %-os készültség, a 
pályázat befejeződött, 

jelenleg a használatba vételi 
eljárás folyik

A Dózsa utca egy részén (Ady Endre utcától 
lefelé a Száraz-érig) a csapadékvíz elvezető 
csatorna felújítása valósul meg.

4. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 Zöld város kialakítása Battonyán 5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere 213,161,054 0 19,488,000 0 193,673,054
10 %-os készültség, jelenleg 

a projekt közbeszerzés 
folyamatában van

A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület 
rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori 
teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános 
mosdó és öltöző kialakítása,  a Petőfi téren egy 
játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya 
kialakítása, valamint egy gyalogos fahíd 
kiépítése (Petőfi téren). 

5. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 Új bölcsőde építése Battonyán 5830 Battonya, Hősök tere 8. 48,750,000 0 59,615,451 0 -10,865,451

100 %-os készültség, a 
pályázat befejeződött, 

jelenleg a használatba vételi 
eljárás folyik, többletköltség 
igény beadva 11.575.551 Ft 

összegben

A jelenleg is működő Gyermekház épületének 
kiegészítéseként egy több helyiségből álló 
bölcsőde felépítése. A pályázat 
eszközbeszerzést nem tartalmaz.

6. TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és 
fejlesztése Battonyán 5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38. 130,704,597 1 8,824,174 1 121,880,424

8 %-os készültség, tervezés 
befejeződött, közbeszerzés 

folyamatban

Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 
dongás elárusító helyszín. Ezen kívül parkoló 
kialakítás, valamint a Damjanich utcán egy 
fahíd megépítése. A vásárcsarnok tetejére 
napelem kerül kihelyezésre. 

7. TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 Leromlott városi területek 
rehabilitációja Battonyán

5830 Battonya, Fő u. 52., József u. 
209, Klapka utca, Kígyó utca 151,125,000 0 7,750,000 0 143,375,000

0 %-os készültség, tervek 
készen vannak, 

közbeszerzés részben 
folyamatban (útfelújítás + 

kamera)

A pályázatban szerepel a Fő u. 52. szám alatti 
ingatlan teljes körű felújítása, a Klapka utca 
(Somogyi u. – Aranykalász u. között) és a 
Kígyó utca (Hársfa u. – Pakurár u. között) szórt 
köves felújítása, valamint 10 darab térfigyelő 
kamera kihelyezése. 

8. TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 Battonyai Orvosi Rendelő 
infrastrukturális fejlesztése 5830 Battonya, Fő u. 84. 55,739,700 2,869,955 57,017,181 2,573,179 1,295,698

100 %-os készültség, a 
pályázat befejeződött, 

jelenleg a használatba vételi 
eljárás folyik

Az Orvosi Rendelőben található háziorvosi, 
gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi 
helyiségek, valamint a várótermek és mosdók 
felújítása, valamint az épület energetikai 
korszerűsítése és akadálymentesítés szerepel.

9. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 A battonyai sporttelep energetikai 
korszerűsítése 5830 Battonya, Fő u. 68. 124,800,000 0 5,190,000 0 119,610,000

0 %-os készültség, jelenleg 
tervezés és előkészítés 

szakasz folyik

A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és 
hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása 
és átalakítása. 

Battonya Város Önkormányzata 
Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai
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10. TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008
Helyi foglalkoztatási 

együttműködések kialakítása a 
Mezőkovácsházi járásban 

paktum 19,524,000 0 19,524,000 0 0

pályázat átadva a Békés 
Megyei Munkaügyi 

Központnak, a maradvány 
összegének utalásáról 

később kapunk tájékoztatást

A helyi foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) képzési és foglalkoztatási 
programjainak támogatása, tevékenységi körük, 
eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá 
a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 
megvalósításával való bővítése, az álláskeresők 
munkához juttatása. Helyi szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési 
együttműködések keretében, programszerű és 
integrált, a helyi együttműködés mezőkovácsházai 
járásra kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-
fejlesztési együttműködések támogatása és 
célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó program valósul meg.

11. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-
00661

Battonya Város Önkormányzata 
ASP Központhoz való 

csatlakozása
5830 Battonya, Fő u. 91. 6,987,137 0 6,865,378 0 121,759

100 %, a fel nem használt 
támogatási összeg 

visszautalásáról értesítést 
fognak küldeni

Az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök 
és szolgáltatások vásárlása.

12. KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 Szennyvízberuházás 5830 Battonya belterület 1,567,771,954 0 1,508,014,716 0 59,757,238 95 %-os készültség, a 
kivitelezés folyamatban van

Battonya város egész belterületén a 
szennyvízhálózatkiépítése, valamint a 

szennyvíztisztító telep felújítása.

13. EFOP-1.5.3-16-2017-00060

Komplex humán kapacitás 
fejlesztés a minőségi 

közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért

paktum 22,614,000 0 19,783,188 0 2,830,812
95 %-os készültség, a 

programok folyamatban 
vannak

A településeken élő hátrányos helyzetű lakosság
társadalmi – gazdasági felzárkózását segíti a
pályázat. A program támogatja a
szolgáltatáshiányos területek szakember
kapacitásának pótlását/megszervezését, és az
egészségfejlesztési célkitűzéseket, így 1. A
humán közszolgáltatások szakember-
ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása:
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó
aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítását támogató szolgáltatás-csomagok
kialakítása, megerősítése.
3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése.
4. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítése.
5. A települési/térségi életminőség javítása, a
vidék megtartó képességének fejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció
támogatása.
6. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
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14. EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Komplex humán kapacitás 
fejlesztés a minőségi 

közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért

paktum vezető 49,575,600 0 39,902,739 0 9,672,861
95 %-os készültség, a 

programok folyamatban 
vannak

A pályázat megoldást kínál a jelenleg hiányos 
közszolgáltatások fejlesztésére, elérhetőségére, valamint a 
hiányzó szakemberek pótlására, és ezáltal a hátrányos 
helyzetű településeken élők életesélyeinek javítására, így 
1. Helyi humán szolgáltatásban dolgozók képzése, 
együttműködésének fejlesztése
2. A gyermekek/tanulók személyiség és 
kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci 
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 
megvalósítása
3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók 
közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének 
biztosítása
4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai 
neveléshez való hozzáférésének biztosítására

15. TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 Együtt a közösségért! - Helyi 
identitás és koházió erősítése paktum vezető 3,934,006 16,923 2,952,246 16923 981,760

40 %-os készültség, a 
programok folyamatban 

vannak

8 település közösségi kezdeményező- és 
cselekvőképességének fejlesztésére, melynek 
célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak 
egymás iránti felelősségtudata, erősödjön a civil 
aktivitás, kialakuljon és megerősödjön az 
önkéntesség, a helyi identitás, valamint a 
településhez való kötődés, melyek különböző 
programokban valósulnak meg.

16. VP6-7.2.1-741-2-16 Külterületi helyi közutak 
fejlesztése 0676 és 0683/2 hrsz 28,082,804 4,687,449 42,562,104 4,687,449 -9,791,851

100 %-os készültség, 
utófinanszírozás miatt a 

támogatás többi részét csak 
elszámolás után utalják

A Klapka utca végén külterületi út aszfaltozása 
valamint 2 darab gréder beszerzés.

17. VP6-7.2.1-741-3-17 Közétkeztetés fejlesztése 5830 Battonya, Fő u. 117. (konyha) 8,679,810 2,488,596 17,102,322 1,574,913 -8,422,512

70 %-os készültség, 
utófinanszírozás miatt a 

támogatás többi részét csak 
elszámolás után utalják

A Napköziotthonos Konyha épületének 
akadálymentesítése és mosdó felújítás, valamint 

konyha eszközök beszerzése.

18. TOP-1.4.1-15 Bölcsőde 2 építés 5830 Battonya, Hősök tere 8. 0 0 533,400 0 -533,400
150.000.000 Ft összegben 
beadott pályázat, jelenleg 

elbírálás alatt van

A meglévő bölcsőde épületéhez egy másik épület 
kialakítása, mely további 12 férőhelyet biztosít több 

helyiséggel, valamint a szükséges eszközök 
beszerzése

19. J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása 5830 Battonya, Fő u. 121-123 0 844,926 0 0 0
7.604.335 Ft összegben 

beadott pályázat, jelenleg 
elbírálás alatt van

A Múzeum épületének felújítása, valamint kazán 
beszerzés.

20. J-Leader Helyi felhívás Rezdezvényközpont kialakítás 5830 Battonya, Hunyadi u. 72. 0 977,661 0 0 0
8.798.944 Ft összegben 

beadott pályázat, jelenleg 
elbírálás alatt van

Az ingatlan területén egy szabadtéri 
rendezvényközpont kialakítása konyha színnnel és 

rendezvényszínnel valamint a kettőt összekötő 
átjáró színnel.

21. J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges 
eszközök vásárlása

sátrak, sörpadok, sütő, tűzhely, 
asztalok, székek 0 194,100 0 0 0  1.746.900 Ft összegű 

támogatás megnyerve
Rendezvények lebonyolításához szükséges 

eszközök beszerzése

22. BM-Közétkeztetés fejlesztése Napköziotthonos Konyha 
fejlesztés 5830 Battonya, Fő u. 117.  40,000,000 2,105,263 0 0 0 40.000.000 Ft támogatás 

megnyerve

A Napköziotthonos Konyha épületének a 
főzőkonyha rész és étkező rész teljes körű 

felújítása.

23. BM-Önkormányzati fejlesztések Járda felújítás 2871/2, 2871/3, 2606, 2663 hrsz 14,999,999 2,647,061 0 0 0 14.999.999 Ft támogatás 
megnyerve

A buszmegállótól a vasútállomásig lévő 
járdaszakaszok felújítása.

24. TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 Zöld és egészséges Battonyáért - 
Zöld város2 5830 Battonya, Fő u. 68. 0 0 0 0 0

230.000.000 Ft összegben 
beadott pályázat, jelenleg 

elbírálás alatt van

Salakpályák rekultivációja és parkosítás mindkét 
futballpálya körül. A futballpálya újrafüvesítése. A 

kézilabda és kosárlabdapálya felújítása, valamint a 
csarnok küzdőfelületének felújítása
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