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Sorszám: IV/7 Tárgy:  Decentralizált pályázatok - támogatási 
szerzıdés elıkészítése  Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Egyszerő szótöbbség 
 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. október 1-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) által 
meghirdetett „A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása” (LEKI) 
keretében – többek között – Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be: 

- a Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének kiépítése,  
- az Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem,  
- az Újjáéledı Dánfoki Üdülıközpont,  
- a Békés Városi Rendelıintézet parkolójának felújítására. 

A „területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok” (TEKI keretében):  
- A Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztésére, 

a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása 
(TEUT) keretében: 

- Fürdısétány utca felújítására pályázat került benyújtásra. 
 

A felsorolt pályázatokat a Tanács támogatásra érdemesnek ítélte. 
  
 A pályázatok támogatási szerzıdésének elıkészítéséhez szükséges a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítása, amelynek értelmében tételesen be kell mutatni a 4/2009. 
(II.13.) rendelet 5. sz. mellékletében a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önerı összegét 
pályázatonkénti bontásban. A 4/2009. (II.13.) rendelet módosítását önálló elıterjesztésben a 
Gazdálkodási Osztály készíti elı. Ezen felül szükséges a pályázatokkal összefüggésben hozott 
korábbi képviselı-testületi határozatok módosítása is. 
 
 

Pályázat címe Összes költség 
Támogatási 

összeg Saját forrás 

Békés Malomasszonykerti 
lakóövezet szennyvízvezetékének 

építése 
44.584.000 Ft 37.896.400 Ft 6.687.600 Ft 

Oncsai szennyvízvezeték 
kiépítése II. ütem 

15.000.000 Ft 12.750.000 Ft 2.250.000 Ft 

Újjáéledı Dánfoki Üdülıközpont 22.996.651 Ft 19.547.153 Ft 3.449.498 Ft 
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Békés Városi Rendelıintézet 
parkolójának felújítása 

7.872.610 Ft 6.691.718 Ft 1.180.892 Ft 

Rákóczi úti járda közbiztonsági 
célú fejlesztése 

8.790.805 Ft 7.472.183 Ft 1.318.622 Ft 

Fürdısétány utca felújítása 7.000.000 Ft 3.500.000 Ft 3.500.000 Ft 

 
Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  
 

Határozati javaslatok: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 179/2009. (V. 28.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 6.688.000,- Ft-ot Békés Város Képviselı-
testülete a víz- és csatornadíjakban képzett rekonstrukciós hányad terhére biztosítja.” 
szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 „A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 6.687.600,- Ft-ot a 4/2009 (II. 13.) 
költségvetési rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora alapján biztosítja 
Békés Város Önkormányzata.” 
 
2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 180/2009. (V. 28.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 2.250.000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-
testülete a víz- és csatornadíjakban képzett rekonstrukciós hányad terhére biztosítja.” 
szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 2.250.000,- Ft-ot a 4/2009 (II. 13.) 
költségvetési rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 5. sora alapján biztosítja 
Békés Város Önkormányzata.” 
 
3.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 181/2009. (V. 28.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 3.449.498,-Ft -ot Békés Város Képviselı-
testülete 4/2009. (V. 29.) költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009. május 28-
án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 1. sz. melléklete III/6. sora terhére biztosítja.” 
szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 3.449.498,- Ft-ot a 4/2009 (II. 13.) költségvetési 
rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 6. sora alapján biztosítja Békés Város 
Önkormányzata.” 
 
4.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 182/2009. (V. 28.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.180.892,- Ft-ot Békés Város Képviselı-
testülete 4/2009. (V. 29.) költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009. május 28-
án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz. melléklete „ Fejlesztési céltartalék”  4. sora 
terhére biztosítja.” szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.180.892,- Ft-ot a 4/2009 (II. 13.) költségvetési 
rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 7. sora alapján biztosítja Békés Város 
Önkormányzata.” 
 
5.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 175/2009. (V. 28.) határozata az 
alábbiak szerint módosul: 
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„Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz a decentralizált „területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési 
feladatok” kiírásra (TEKI). A pályázat célja a Rákóczi utcai járda felújítása. A 
beruházás bruttó bekerülési költsége 8.790.805,-Ft, a megpályázott támogatás az 
összköltség 85%-a, 7.472.183,-Ft. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.318.622,- Ft-ot a 4/2009 (II. 13.) költségvetési 
rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 8. sora alapján biztosítja Békés Város 
Önkormányzata.” 
 
6.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 174/2009. (V. 28.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 50 % saját erıt, 3.500.000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-
testülete 4/2009. (V. 29.) költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009. május 28-
án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora 
terhére biztosítja.” szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„A pályázathoz szükséges 50 % saját erıt, 3.500.000,- Ft-ot a 4/2009. (II. 13.) 
költségvetési rendelete 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék” 9. sora alapján biztosítja 
Békés Város Önkormányzata.” 
 

Határid ı:        intézkedésre azonnal 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2009. szeptember 17. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


