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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 20/2008. (I. 24.) számú 
határozatában döntött az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítésérıl. A tanulmány 
elfogadása feltétele a DAOP-2007-5.-1.-2./A „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” 
pályázaton való részvételnek. 
 Az IVS elkészült, azt a Képviselı-testület 2008. április 17-én megkapta, a stratégiát a 
Tisztelt Képviselı-testület május 7-i rendkívüli ülésén a stratégiát és az anti-szegregációs 
tervet is tárgyalta, a dokumentum jelenleg is elérhetı a város honlapján. 

Az anti-szegregációs szakértıvel történ elızetes egyeztetésnek megfelelıen a stratégia 
Anti-szegregációs terv címő mellékletét az alábbiakkal egészítjük ki: 

- A szegregátumok területi növekedésének elkerülése érdekében, a településrendezési 
eszközök változtatása, módosítása esetén, az Önkormányzat nem kíván új beépítésre szánt 
területet kijelölni a meglévı, szegregátumokkal érintett területek közvetlen környezetében. 

- Békés Város Önkormányzata új pályázati rendszert kíván mőködtetni, amely a 
hátrányos helyzető fiatalok szakképzettségét hívatott elısegíteni. Az aktuális pályázati célok 
meghatározására az év elején a Munkaügyi Központtal történı egyeztetési kötelezettség 
mellett, meghatározza azon hiányszakmák körét, amelyek megszerzését támogatja. A 
támogatás megítélésénél elınyt élveznek a szegregátumok területérıl pályázó, valamint a 
halmozottan hátrányos helyzető fiatalok.  

Az anti-szegregációs terv további módosítása szükséges az alábbiak szerint: 

- 2007. évi zárszámadás szerint az igénylı számának csökkenése miatt az évi 21,5 
millió Ft-os keretösszegbıl 20,167 millió Ft került kifizetésre. (ld.: Anti-szegregációs terv 9. 
oldal 1. lábjegyzetben a 25 millió Ft-os összeg javításra került) 

- A roma tulajdonosi körrel jellemezhetı kis- és középvállalkozások célzott támogatása 
fejlesztéshez szükséges pályázati lehetıségek bemutatásával, a pályázatírásban való 
közremőködéssel. Sikerkritérium a beadott pályázatok számának alakulása. (kikerült a „ helyi 
adók mérséklésével” kifejezés; ld.: Anti-szegregációs terv 14. oldal, „A szegregátumokban 
mőködı kis-és középvállalkozások fejlesztése, munkahelyteremtı beruházások” pont 1. 
alpontja) 

Kérjük a Képviselı-testület jóváhagyását Békés Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájához. 

Határozati javaslat a pénzügyi bizottság ülésén kerül megfogalmazásra. 
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Határid ı:                értelem szerint 

Felelıs:                    Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. június 09. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

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


