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Sorszám: Tárgy:

A 2018. évi Járási START

9 programok jóváhagyása

Döntéshozatal módja: télenzénvezó bizottság:

Minősített többség Pénzügyi Bizottság
az SZMSZ 18. g)

pontja alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkorniányzatunk több éve sikeresen pályázik a Járási START programokra. mely
programelemekben olyan feladatok végrehajtására kerülhet sor. melyekre az önkormányzat
támogatás nélkül forrást biztosítani nem tudna. Ezen túlmenően jelentös számú - 2018-bwz
1 15fő - álláskereső közfoglalkoztatása valósulhat meg ezekben a programokban.

A 2018. évben az alábbi táblázat szerinti programok valósulnak meg. A tervek
jóváhagyásához. valamint a hatósági szerződések aláírásához szükség van arra. hogy a
Képviselő testület támogassa és Q Város szempontjából hasznosnak ítélje meg a programok
végrehajtását. Fontos továbbá, hogy a közvetlen költségeknél (dologi és beruházás)
felmerült önerőt a 201$. évi költségvetésében biztosítsa, valamint pozitív elbírálás esetén
vállalja a szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolitását is.
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A 2018. évi szabályok alapján a START programok közül azoknál kell a közvetlen
költségek után önerőt vállalni, ahol a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 15 főt. A
programok teljes költségvetése 163.521.653,- Ft, melyből 682.325,-Ft önerőt kell vállalnia az
Onkormányzatnak

Jelenleg a 015 1/3 hrsz. alatt felvett, természetben a IX. ker. Tanya 84. szám alatt
található állattartó telepünkön - a 2017. december i-i adatok szenti! - 93 egyedböl álló
juhnyájat nevelünk. Ugy itéljük meg, hogy ajuhok tartása nem gazdaságos, a felvásárlópiac
ingadozása miatt az állattenyésztés nem hozza az elvárt bevételt. Előzőek miatt az állattartó
telep működtetésének megszüntetésére teszünk javaslatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási START programok
(Mezőgazdaság, Helyi sajátosságakra épülő kőzfogialkoztatás, Illegális hulladéklerakó-
helyek Jelszónwlása, Belterüíeti utak karbautartása, Mezőgazdasági Jöldutak
karbantartása, Belvízelvezetésj benyújtását jóváhagyja, azok megvalósítását hasznosnak
tartja.

Békés Város Önkormányzatának Képvisclö-testülete vállalja, hogy a programok
végrehajtáshoz szükséges 682.325.- Ft önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja,
valamint az eszközök heszenésénél felmerülő közbeszerzési eljárást szükség esetén
lefolytatja.

Békés Város Képviselő-testülete 2018. február 28-át követően nem támogatja az
állattartó telep müködtetését. Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntetéshez
kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. december 1?.
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