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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békési Kistérségi Társulás Tanácsa 69/2008. (VIII. 26.) sz. határozatával döntött az 
ÁROP 1.1.5/C kódszámú „A leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési 
kapacitásainak megerısítése” címő normatív pályázaton való részvételrıl. A pályázat célja a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. 
melléklete szerinti leghátrányosabb helyzető kistérségekben a kistérségi szintő fenntartható 
térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerısítése. A nyertes pályázónak a pályázati kiírás 
szerinti kötelessége, hogy a munkaszervezeten kívüli és azon belüli fejlesztési segítık, szakemberek 
folyamatos együttmőködését biztosítsa (pl.: vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, 
közalapítványok, kisebbségi önkormányzatok, helyi önkormányzati intézmények), az ezen 
személyek  bevonásán alapuló tervezést és végrehajtást megteremtse. Ennek érdekében került 
felállításra a kistérségi társulási tanács mellett mőködı, a tagtelepülések, a vállalkozások és a 
különbözı társadalmi szervezetek képviselıibıl álló Kistérségi Fejlesztési Bizottság.  

Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésén 519/2008. (XII. 18.) 
határozatával Szász Gábort delegálta önkormányzati tagként a Fejlesztési Bizottságba. A pályázati 
feltételek alapján az önkormányzati tag delegálásán felül szükséges, hogy egy civil szervezeti, egy 
vállalkozó és egy cigány kisebbségi küldött is részt vegyen a Bizottság munkájában. Izsó Gábor 
polgármester, a Fejlesztési Bizottság elnöke civil szervezeti delegáltként Szőcs Juditot a Civil 
Tanács elnökét, vállalkozó delegáltként Balázs Lászlót, a Vállalkozói Tanács elnökét, cigány 
kisebbségi delegáltként Czinanó Tihamért, a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét 
kérte fel, akik a felkérést elfogadták.  

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Békési Kistérségi 
Társulás mellett mőködı Fejlesztési Bizottság munkájában civil szervezeti delegáltként 
Szőcs Judit, a Civil Tanács elnöke, vállalkozó delegáltként Balázs László, a Vállalkozói 
Tanács elnöke, kisebbségi delegáltként Czinanó Tihamér, a Békési Cigány Önkormányzat 
elnöke vesz részt. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. január 27. 
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