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Tisztelt Képviselő-testület!

A Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében Békéscsaba Megyei Jogú

Város az érintett két további településsel. Gyula és Békés városokkal együtt ke7deménvezte

az Elővíz csatornát érintö úgynevezett Zöld folyosó projekt megvalósitúsáL

Orbán Viktor miniszterelnök Úr a Modern Városok Program keretében lett békéscsahai

látogatása során. a látogatás keretében megtartott sajtótájékoztatón pozitívan értékelte az

Elővíz csatornát érintő Zöld Folyosó projektet. A látogatás során aláírt megállapodás. valamint

a Békéscsabát érintő projektek további feladatait tartalmazó kormányhatározat ezt a projektet

nem említi. ugyanakkor Miniszterelnök Ur a Zöld-folyosó projekttel kapcsolatban úgy

fogalmazott. hogy ci mostani megállapodás végi’ehczjtásái köveűJeji. rogy még azt

‚;zeelőzáen ezt az Újabb megállapodást iv szeretném meg ebbeji a vála.%ztási ciklusban a

polgcnnrevtei Úrral tető alá hozni

A tárgyi projekttel kapcsolatban Szanas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere

megkereste Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter urat. aki levélben küldte meg

tájékoztatását a következőek szerint:

A i;wgállapnclásbaii. i//elve a kant‘ám’haíánozaihan nem szereplő fejlesztéseket, ci Program

költségvetésének kötöttsége nziafl iitálagw:atz 11Cl?? üli módunkban a Modern í.ro.vok Prognun

részeként ;nilvántcrniani.

A Közép-Békési ferülettéjlesztési Őnkermán zadTársWás (továbbiakban: KBC TáLsulás) 3

három várost érintő projekt előkészítésével már több alkalommal foglalkozott. A legutóbbi

ilyen irányú közös munka során elkészült a ..Zöld-Folyosó” projekt előzetes koncepcióterve.

A fent leírtak eredményeképpen. Békéscsaba Megyei Jogú Város Modern Városok Program

Munkacsoportjának 2017. március 10-i ülésén a 11/2017-es számú határozattal dönLés

született anól. hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere keresse meg a KBC

Társulás városai iak a közgyűléseit és kezdeménezze. hogy a három város testü!eti döntéssel

nyilvánítsa ki a közös nicgvalósítási szándékot és kérjen kormányzati tátnogzttást.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat megtárgyalását. és elfogadását.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja, hogy a

„Zöld folyosó” tárgyú projektet a Modern Városok Program békéscsabai

kezdeményezései közül töröljék. Egyúttal a Képviselő-testület megbízza Izsó Gábor

polgármester urat azzal, hogy az e tárgyban elkészült előzetes megvalósíthatósági

tanulmányra alapozva hivatalosan is kinyilvánítsa a projekt közös megvalósítási

szándékát és megkeresse a többi érintett település vezetőit, hogy közösen lépjenek fel a

projekt kormányzati támogatás igénylése vonatkozásában.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: 1256 Gábor polgármester

Békés, 2017. május 16.
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Óutc4JcP2
I enzugyi etienjegyzy

2



Iki v- 1V 138’ ‘017BEKESGSABA MEGYEI JOGU VÁROS
Előadó: AlaHk TiborPOLGÁRMESTERE
Akit: / dh döntésBékéscsaba, Szent István fér .

S::

Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-872Telefon: (66) 452-252 E-mail: szarvaspeterbekescsaba.hu

Táry: Modern Város Program — Zöld Folyosó
projekt

Békés Város nkormúnyzata
Izsó Gábor polgármester részére

5630 Békés, Petőfl Sándor utca 2.

Tisztelt Polgórnies Ver Úr!

A Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében Békéscsaba Megyei JogúVáros az érintett két további településsel. Gyula és Békés városokkal együtt kezdeményezteaz Elővíz csatornát érintő un. Zöld folyosó projekt megvalósítását,

Orbán Viktor miniszterelnök úr a Modern Városok Program keretében tett békéscsabailátogatása során, a látogatás keretében megtartott sajtótájékoztatón pozitívan értékelte azElöviz csatornát érintő un. Zöld folyosó projektet. A látogatás során aláírt megállapodás,valamint a Békéscsabát érintő projektek további feladatait tartalmazó kormányhatározat ezt aprojektet nem említi, ugyanakkor Miniszterelnök Ur a Zöld-folyosó projekttel kapcsolatbanügy Fogalmazott, hogy a „mostani megállapodás végrehajtását követően, vaw’ még aztmegelőzően ezi tsz íUabb nwgáilapodási Is szeretném még ebben ci választási ciklusban cipolgármester árral tető alá hozni”.
A tárgyi projekttel kapcsolatban megkerestem Lázár János Miniszterelnökséget vezetőMiniszter Urat, aki levélben küldte meg tájékoztatását a következöek szerint:
„A megállapodásban, illetve ci korniányhcitározcuban ;ie;m; szereplő fejlesztéseket, ci Programköltségi’etésének kötöttsége „un!: utólagosan ;w;s áll módunkban a Modern Városok Programrészeként nyilvárnartcmi. “

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KBC Társulás) ahárom várost érintő projekt előkészítésével már több alkalommal foglalkozott. A legutóbbiilyen irányú közös munka során elkészült a „Zöld-Folyosó” projekt előzetes koncepcióterve.

A fent leírtak eredményeképpen, Békéscsaba Megyei Jogú Város Modern Városok ProgramMunkacsoportjának 2017. március IG-i ülésén a 11/2017-es számú határozattal döntésszületett arról, hogy keressem meg a KBC Társulás városainak a közgyűléseit éskezdeményezzem, hogy a három város testületi döntéssel nyilvánitsa ki a közös megvalósításiszándékot ás kéden kormányzati támogatást.



Ezúton kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy Békés Város Önkormányzat képvisclö
testülete is hozzon hivatalos döntést a tárgyi projekt közös megvalósítúsi szándéka
kinyilvánítúsában és a kormányzati támogatás igénylése vonatkozásában.

Békéscsaba, 2O17 május 1 1

TiszLelettel:



Békéscsaba Megyei Jogú Város Modern Városok Program Munkacsoport
2017. március 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

KIVONATA

Tárav: „Zöld folyosó” projekt megvalósítása

Az MVP Munkacsoport 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

11/2017. (III. 10.) MVP MCS

DÖNTÉS

A Modern Városok Program Munkacsoport elfogadja és támogatja, hogy a „Zöldfolyosó” tárgyú projektet a Modern Városok Program békésesabai kezdeményezésiközül töröljék. Egyúttal a munkacsoport megbina Szarvas Péter polgármester uratazzal, hogy a Közép-Békési Centrum városainak közgyüléseit keresse meg, hivatalosankezdeményezve — az e tárgyban elkészült előzetes megvalásíthatósági tanulmányraalapozva — a három Város hozzon hivatalos döntést a projekt közös megvalósításiszándéka kinyilvánítása és kormányzati támogatás igénylése vonatkozásában.


