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Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békés Város Képviselı-testülete a megyei belvízprogram folytatását 2007. június 28-i 
ülésén az alábbi határozat szerint támogatta: 

 „Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 210/2007. (VI. 28.) számú határozata: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elızetesen kinyilvánítja szándékát, hogy 
részt kíván venni a „belvízrendezés az élhetıbb településekért” (Komplex belvízrendezési program 
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben, mely az 
elızetes kalkulációk szerint 2,2 milliárd Ft összköltségő, ebbıl igényelt támogatás 1,9 milliárd Ft, 
az önerı 335 millió Ft. 

Megbízza a Békés Megyei Önkormányzatot, hogy a továbbiakban is lássa el a projektgazda 
szerepét. 

Visszavonhatatlan fizetési garanciát vállal a belvízprogram elıkészítéséhez szükséges, 
elızetesen kiszámított, az adott településen elvégzendı munkával arányos költségek, valamint a 
kivitelezési munkák önerejének fedezetére. 

Eddig elvégzett projekt elıkészítı munkák költsége 7,8 millió Ft, ebbıl az önkormányzatra 
esı rész 877 ezer Ft, melynek fedezete a 2006. évi dánfoki gázberuházásból megigényelt, tervezetten 
felüli támogatás bevétele. 

Projekt nyertesség esetén Békés belterületén végzendı építési munkák költsége 251 millió 
Ft, ebbıl támogatás 213 millió Ft, az önkormányzat saját erı része 38 millió Ft, mely költség 2007. 
évben nem merül fel.  

Elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt nyertessége esetén – a partnerség elve 
alapján – a projektben érintett önkormányzatokkal konzorcionális megállapodást köt, amelyben 
pontosításra és részletes szabályozásra kerülnek a megvalósítás költségei, azok forrásai, valamint 
az, hogy a létrehozott belterületi vízrendezési létesítmények az érintett települési önkormányzat 
tulajdonába kerülnek és üzemeltetésükrıl is az adott települési önkormányzat gondoskodik.” 

 A kormány 2007. július 25-i ülésén elfogadta a Dél-Alföldi Operatív Program 5. Prioritás –
Térségfejlesztési akciók 3. Indikatív projekt listáján (kiemelt projektek, nagyprojektek) az 5.2.1 
pontban a megyei belvízprogramot. A projekt tervezett összköltsége 2235,294 millió forint, a 
támogatás igényelt összege 1900 millió forint, a várható befejezési idıpont 2011. június 30. 

 A megye a pályázatot a vízjogi létesítési engedélytervek elkészültével benyújtotta, a 
hiánypótlásoknak eleget tett. 

 A szükséges saját erı mértéke 15 %, melynek vállalása a projektben résztvevı több 
önkormányzatnak nehézséget okoz, ezért az EU Önerı Alap igénybevétele mellett döntöttek. Az 
idıközben megjelent 16/2008.(III. 28.) ÖTM rendelet azonban korlátozza a támogatható pályázati 
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célokat és ezek között a belvízrendezési projektek nem szerepelnek. A Békés Megyei 
Önkormányzat, mint projektgazda a települési polgármesterek támogatásával levélben fordult az 
önkormányzati miniszterhez, hogy az EU Önerı Alapból támogatáshoz juthassunk. 

 A miniszter válaszától függetlenül, a már pontosított beruházási költségek ismeretében a 
Békés Megyei Önkormányzat kéri a Képviselı-testületet határozatának megerısítésére, illetve 
pontosítására. 

 

Határozati javaslat: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete részt vesz a „BELVÍZRENDEZÉS 

AZ ÉLHET İBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben, melynek 
összköltsége 2.235.290.000,- Ft, ebbıl igényelt támogatás 1.899.997.000,- Ft, az önerı 
335.294.000,-Ft. 

Megbízza a Békés Megyei Önkormányzatot, hogy a továbbiakban is lássa el a 
projektgazda szerepét. 

Visszavonhatatlan fizetési garanciát vállal a belvízprogram elıkészítéséhez szükséges, 
elızetesen kiszámított, az adott településen elvégzendı munkával arányos költségek, valamint 
a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. 

Projekt nyertesség esetén Békés belterületén végzendı építési munkák költsége 
253.934.000,-Ft, ebbıl támogatás 215.844.000,- Ft, az önkormányzat saját erı része 
38.090.000,-Ft, melyet 2009. évi költségvetésében biztosít. 

Elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt nyertessége esetén – a partnerség 
elve alapján – a projektben érintett önkormányzatokkal konzorcionális megállapodást köt, 
amelyben pontosításra és részletes szabályozásra kerülnek a megvalósítás költségei, azok 
forrásai, valamint az, hogy a létrehozott belterületi vízrendezési létesítmények az érintett 
települési önkormányzat tulajdonába kerülnek és üzemeltetésükrıl is az adott települési 
önkormányzat gondoskodik. 

 2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a „BELVÍZRENDEZÉS AZ 
ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projekt EU Önerı Alap 
támogatására pályázatot nyújt be. A településre esı 253.934.000,-Ft beruházási 
összköltségéhez szükséges saját erı, 38.090.000,-Ft 60%-os, 22.854.000,-Ft-os támogatását 
megigényli. 

Határid ı: értelemszerően 
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Békés, 2008. július 25. 
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