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Sorszám: IV/6. 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 

2008. október 30-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a „A leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása” (LEKI) keretében Békés Város 
Önkormányzata 
- Békés Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése,  
- Szennyvízelvezetés a környezet megóvásáért,  
- Az újjáéledı Dánfoki szabadstrand,  
- Békés város Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik M. u. 1. szám alatti épületének 
felújítása címmel pályázatokat nyújtott be, melyeket a Tanács támogatásra érdemesnek ítélt.  
 A pályázatok lebonyolítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárások lefolytatásra 
kerültek, így a pályázatok bekerülési költsége, a támogatás és a saját erı mértéke 
megváltozott. 
 A támogatási szerzıdés megkötésével kapcsolatos teendıket a Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Állampénztári Iroda (a továbbiakban MÁK) látja el. A MÁK jelen pályázatok 
támogatási szerzıdésének megkötésére vonatkozóan hiánypótlásra szólította fel Békés Város 
Önkormányzatát, amelynek értelmében pályázatonként képviselı-testületi határozatot 
szükséges bemutatni a részükre, miszerint az alábbi táblázatban feltüntetett összes projekttel 
kapcsolatos saját forrás 2008. évre vonatkozóan áll rendelkezésre. 
 

Pályázat címe Összes költség  Támogatási 
összeg Saját forrás 

Békés Malomasszonykerti 
lakóövezet ivóvízvezetékének 

építése 
17 896 324 Ft 13 994 204 Ft 3 902 120 Ft 

Szennyvízelvezetés a környezet 
megóvásáért 

19 350 000 Ft 15 480 000 Ft 3 870 000 Ft 

Békés város Szociális Szolgáltató 
Központ Békés, Jantyik M. u. 1. 
szám alatti épületének felújítása 

17 500 000 Ft 14 000 000 Ft 3 500 000 Ft 

 
Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  
 

Határozati javaslatok: 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 353/2008. (VIII. 28.) határozatának 
„A saját forrás mértéke 21,8%, nagysága 3.902.120,- Ft, amelyet az Önkormányzat a 
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2009. évi költségvetésébıl biztosít” szövegrészét hatályon kívül helyezi, és a forrás 
megjelölésére az alábbi határozatot hozza: 
 
 „A DARFT által meghirdetett leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásnak 
támogatása keretében Békés, malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének 
átépítésére beadott, támogatottnak ítélt pályázat saját forrás mértéke 21,8%, nagysága 
3.902.120,- Ft, amelyet Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 38/2008. (X. 01.) rendeletének 1. sz. melléklete III/10. pontja alapján 
biztosítja.” 
 
2) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 199/2008. (V. 13.) határozatának „A 
pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 3.870.000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-testülete 
fejlesztési hitelbıl biztosítja” szövegrészét hatályon kívül helyezi, és a forrás 
megjelölésére az alábbi határozatot hozza:  
 
„A DARFT által meghirdetett HÖF-LEKI (a leghátrányo sabb helyzető kistérségek 
felzárkóztatását szolgáló fejlesztések támogatása) pályázati kiírás keretében a Békés, 
oncsai szennyvízvezeték kiépítésére beadott, támogatottnak ítélt pályázathoz szükséges 
20 % saját erıt, 3.870.000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetésének módosításáról szóló 38/2008. (X.01.) rendeletének 1. sz. melléklete III/11. 
pontja alapján biztosítja.” 

 
3) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 202/2008. (V. 13.) határozatának 
„A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt, 3.500.000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-
testülete fejlesztési hitelbıl biztosítja” szövegrészét hatályon kívül helyezi, és a forrás 
megjelölésére az alábbi határozatot hozza:  
 
„A DARFT által meghirdetett HÖF-LEKI (a leghátrányo sabb helyzető kistérségek 
felzárkóztatását szolgáló fejlesztések támogatása) pályázati kiírás keretében a 
Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik M. u. 1. szám alatti épületének 
felújítására beadott, támogatottnak ítélt pályázathoz szükséges 20 % saját erıt, 
3.498.471,-Ft-ot Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 38/2008. (X. 01.) rendelete az 1. sz. melléklet III/13. pontja alapján 
biztosítja.” 
 

 

Határid ı:        intézkedésre azonnal 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2008. október 22. 

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

Jogi ellenjegyzı 

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


