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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. január 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A peremkerületi program 2007-ben indult, indoka a pályázatos fejlesztések miatti 

aránytalanság a városközpont és a városszéli településrészekre költött összegek közötti különbség 

mérséklése. A programban megfogalmazott munkálatok szinte teljesen elkészültek, a játszóterek 

fejlesztésével vannak még elmaradások, valamint a Kubikos utca páratlan oldalán csapadékvíz 

elvezetésének megoldása szükséges még (a páros oldal felé lejtő utca vízelvezetése – útalap, út – 

hiányában megoldott. Útalap készítése esetén szükségessé válik.), és a Szarvasi utcai járda felújítása 

nem megoldott még. A sportpályától a Kecskeméti utcáig a monolit járdát a fák gyökerei 

megemelték, ez indokolja a felújítást. A fák kivágása előtt a gyökerek elvágása a fák kidőlését 

okozhatná, így addig a járda felújítása nem történhet meg. 

Az elmúlt évben beindult Startmunka-program jelentős mértékű foglalkoztatást tett lehetővé, 

melynek segítségével a járdák, csapadékcsatornák, utak karbantartására megnőtt a kapacitás, illetve 

az anyagi források is megnőttek a dologi kiadásokra. A munkaerő más területen történő 

foglalkoztatására jelenleg nincs sok lehetőség. 

A Startmunka pályázatok műszaki tartalmát mindig egyedileg kell meghatározni, illetve 

igazodni a kiírásokhoz, a közreműködő szervezettel való tárgyalásokhoz. Mivel a közfoglalkoztatás 

rendszere teljesen át lett alakítva, ezért javaslom, hogy a T. Képviselő-testület 54/2007. (II. 22.) 

számú határozatát 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2007. (II. 22.) számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a peremkerületi végrehajtására az 

előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő sorrendet elfogadja. 

Felhatalmazza polgármesterét, hogy a programot a 

költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig végeztesse el. A 

képviselő-testület a programot évenként felülvizsgálja.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

tekintse végrehajtottnak és a továbbiakban ezen munkálatok a Startmunka-program keretében 

kerüljenek folytatásra.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2007. (II. 22.) számú határozatát 

végrehajtottnak tekinti, azzal, hogy a továbbiakban a peremkerületi programban 

meghatározott munkálatok a Startmunka-program keretében kerülnek betervezésre, 

megvalósításra.   

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. január 23. 

 

 

 Izsó Gábor  

 polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


