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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 olyan kistérségi szintő fenntartható 
térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerısítése, amely biztosítja a kistérséget érintı 
fejlesztések eredményességét, és ezáltal a közjavak helyben élık által is érzékelhetı növelését, 
végsı soron a leghátrányosabb helyzetbıl való kitörést. 

A nyertes pályázónak a pályázati kiírás szerinti kötelessége, hogy –több, egyéb 
tevékenységtípus mellett, a részvételi alapú tervezés elterjesztése keretében– a munkaszervezeten 
kívüli és azon belüli fejlesztési segítık, szakemberek folyamatos együttmőködését biztosítsa, a 
partnerek (pl.: vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, közalapítványok, kisebbségi 
önkormányzatok, helyi önkormányzati intézmények) bevonásán alapuló tervezést és végrehajtást 
megteremtse. Ennek érdekében fel kell állítani a kistérségi társulási tanács mellett mőködı, a 
tagtelepülések, a vállalkozások és a különbözı társadalmi szervezetek képviselıibıl álló fejlesztési 
bizottságot.  

A felállítandó és a Békési Kistérségi Társulási Tanács mellett mőködtetendı Fejlesztési 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjainak és szakértıinek minél szélesebb, a fejlesztésben 
érdekelt szakértıi kört kell lefednie. Ennek érdekében a kistérség települései összesen 20 fıt 
delegálhatnak a Bizottságba, melybıl 9 tag az önkormányzatokat, 9 tag a települések vállalkozóit és 
civil szervezeteit képviseli. A Bizottság munkájába a kistérség településein meghatározó számban 
élı német és cigány kisebbség képviselıi is bevonásra kerülnek. A fenti, szavazati joggal 
rendelkezı tagokon kívül tanácskozási joggal meghívásra kerülnek a Bizottság rendezvényeire a 
fejlesztésben érdekelt kistérségi és települési iskolák, egészségügyi intézmények és vállalkozások, a 
családsegítı, a Humán Segítı és Szociális Szolgálat, az egyházak, a munkaügyi központ, a 
Kistérségi Koordinációs Hálózat, a Vidékfejlesztési Közösség és a LEADER szervezetek szakértıi. 
A Bizottság tagjai ismereteket szereznek a kistérség mőködésérıl, a térségfejlesztésrıl, a 
projektmenedzsmentrıl és a monitoring tevékenységrıl. Ez irányú ismereteiket oktatással, helyszíni 
tapasztalatszerzéssel fogják növelni. Látogatást tesznek egy hasonló helyzető kistérségben 
tapasztalatcsere céljából. Az ismeretek bıvülésével egy idıben, az oktatás részeként a Bizottság 
tagjai által képviselt fejlesztési elképzelések fokozatosan megvalósítható projekt leírásokká 
formálódnak. A képzést követıen a bizottsági tagok és szakértık az elkészített projekt leírásokból, a 
térségfejlesztési szervezı munkatárs konzultációs projekt leírásaiból, a kistérség meglévı fejlesztési 
programjai és stratégiája segítségével a kistérségi fejlesztési programok kiegészítése, javítása, 
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összehangolása valósul meg egy egyeztetési, átdolgozási, véleményezési munkafolyamat 
eredményeként. 

A Békési Kistérségi Társulás Tanácsa 77/2009. (IX. 9.) sz. határozatának 2. pontjában 
vállalta, hogy az ÁROP 1.1.5/C kódszámú projekt részeként létrehozott Fejlesztési Bizottságot a 
projekt zárásától számított egy évig tovább mőködteti. 

A Fejlesztési Bizottság elnöke Izsó Gábor polgármester, a Békési Kistérségi Társulás 
elnöke. 

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

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete ……………………..-t delegálja 
önkormányzati tagként az ÁROP 1.1.5/C kódszámú „A leghátrányosabb helyzető 
kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése” címő projekt 
részeként létrehozott, a Békési Kistérségi Társulás Tanácsa mellett mőködı Fejlesztési 
Bizottságba. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. december 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 
A delegálandó tag személyét a 2008. december 18-i Képviselı-testületi ülésen fogom közölni. 
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Jogi ellenjegyzı 

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

 
 


