
KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június -13-ai
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Napirend elfogadása

A Közgyűlés  jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal  – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

32/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, ta-
nácskozásokról

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Beszámoló Békés megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság érde-
kében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dr. Polyák Zsolt, r. dandártábornok, r. főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató Békés megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség romlását ki-
váltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról

Előadó: Dr. Sárosi Tamás főosztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága



5. Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről

Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

6. Tájékoztató az EU-s forrásból megvalósult – Békés megyét érintő hulladékgaz-
dálkodási rendszer megvalósulásáról és működési tapasztalatáról

Előadó: Molnár Sándor, DAREH Társulás elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

7. Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi munkájáról

Előadó: Karancsi Andrásné Békés Megyei Román Önkormányzat elnöke
Krajcsovicz Andrásné Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke
Mittag Mónika Éva Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke
Jónás Jánosné Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

8. Beszámoló  a  Békés  Megyéért  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  2018.  évi  tevé-
kenységéről

Előadó: Szász Zsolt ügyvezető titkár 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Moka Eszter jegyző
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

10. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk  rendjéről  szóló  11/2015.  (IX.11.)  önkormányzati  rendeletének
módosítása

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

11. Tájékoztató  a  települések  közfeladat-fejlesztési  projektjeinek  projektmenedzs-
ment tevékenységében való részvételt megalapozó megállapodások aláírásáról

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

12. Beszámoló  a  Területfejlesztési  Bizottság  átadott  döntési  jogkörben  meghozott
döntéseiről

Előadó: Ruck Márton
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság



13. Békés Megye Területrendezési Tervének módosításáról szóló 3/2018. (I.18.) KGY
határozat módosítása

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

14. Tagok delegálása az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottságba

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

15.A megyei önkormányzatok 2019. évi váratlan kiadásai támogatására vonatkozó
igény benyújtása

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

16.  Alapítványok támogatása

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

17. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési  Nonprofit  Kft. könyvvizsgálójának
megválasztása (osztott anyag)

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

18. Törzskönyvi  nyilvántartásban  szereplő  kormányzati  funkciók  módosítása
(osztott anyag)

Előadó: Zalai Mihály
Véleményezi:Területfejlesztési Bizottság

19. Bejelentések

Zárt ülés:

20. Egyetértési jog gyakorlása (osztott anyag)

Előadó: Zalai Mihály

Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

 21.  A „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” Kitüntető Díjak odaítélése 

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Eseti véleményező bizottság

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
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elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június -
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékozató  a  két  ülés  között  tett,  a  megyei  önkormányzatot  érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja, 15 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:

H A T Á R O Z A T
33/2019. (V.13.) KGY. sz. hat.

A  Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  a  két  ülés  között  lezajlott,  a  megyei
önkormányzatot  érintő  tárgyalásokról,  tanácskozásokról,  társadalmi  eseményekről  szóló
tájékoztatót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június -
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

34/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fent említett
- 13/2019. (II.7.) KGY. sz.
- 20/2019. (IV.10.) KGY. sz.
- 27/2019. (IV.10.) KGY. sz.
- 29/2019. (IV.10.) KGY. sz.
- 31/2019. (IV.10.) KGY. sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Beszámoló Békés megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

35/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
a megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját, valamint elismerését és köszönetét
fejezi  ki  a  Békés  Megyei  Rendőr-főkapitányság  vezetésének  és  személyi  állományának  a
2018. évi eredményes munkájáért.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékoztató  Békés  megye  lakosságának  egészségi  állapotáról,  az  egészség
romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

36/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye lakosságának egészségi állapotáról, az
egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról szóló tájékoztatót
elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről

A Közgyűlés jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

37/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés megyében működő kórházak helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.)  2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy:  Tájékoztató  az  EU-s  forrásból  megvalósult  –  Békés  megyét  érintő
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulásáról és működési tapasztalatáról

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 14 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

38/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás -  az EU-s forrásból
megvalósult – Békés megyét érintő hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulásáról és mű-
ködési tapasztalatáról szóló tájékoztatóját.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:

1. sz. melléklet

Okirat száma: TJO/200-……/2017.



Módosító okirat
A Békés Megyei  Önkormányzati  Hivatal  a  Békés Megyei  Önkormányzat Közgyűlése
által  2015.  április  9.  napján  kiadott  TJO/10-74/2015.  számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a  ……../2017. (V.
……...) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.6. ponttal: 

4.6 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 15%

Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békéscsaba, 2017. június 8.

P.H.

aláírás



2. melléklet

Okirat száma: TJO/200-…./2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

1.2 A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

2 A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 12. 28. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1 megnevezése: Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2 székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

4 A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény alapján  megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben
meghatározottak  szerint  területfejlesztési,  vidékfejlesztési,  területrendezési,  valamint
koordinációs feladatokat lát el 



4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1
841105 Helyi  önkormányzatok  és társulások  igazgatási

tevékenysége

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  a területfejlesztési,  vidékfejlesztési,  területrendezési,
valamint  koordinációs  feladatok,  továbbá  az  önkormányzat  működésével,  valamint  az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok,
valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok

igazgatási tevékenysége

3. 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

4. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

5. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodás

6.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok

7.
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8.
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos

tevékenységek

9. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

10. 041140 Területfejlesztés igazgatása

11. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

12. 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

13. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés megye közigazgatási területe

4.6 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa 15 %.



5 A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire tekintettel a megyei önkormányzat elnöke
pályázat alapján határozatlan időre jegyzőt nevez ki  az önkormányzati  hivatal vezetésére. A
jegyzői  kinevezés  vezetői  munkakörnek minősül,  a  jegyzőre alkalmazni  kell  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. A jegyző felett a munkáltatói jogkört az
elnök gyakorolja. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény és annak végrehajtásáról szóló jogszabályok

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3
egyéb  foglalkoztatásra
irányuló  jogviszony  (pl.
megbízási jogviszony)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.  § (4) bekezdése alapján a Magyar  Államkincstár  nevében igazolom,  hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Békés  Megyei  Önkormányzat  2017.  június  8.  napján  kelt,
…………………………………………………  napjától  alkalmazandó
TJO/……………/2017. okiratszámú  módosító  okirattal  végrehajtott  módosítása  szerinti
tartalmának.

Kelt:

Magyar Államkincstár

P.H.



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi munkájáról

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

39/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

I. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a Békés
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót el-
fogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

II. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a Bé-
kés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

III. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a Bé-
kés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló tájékozta-
tót elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

IV. A Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a
Békés  Megyei  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  2018.  évi  munkájáról  szóló
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Beszámoló  a  Békés  Megyéért  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  2018.  évi
tevékenységéről

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

40/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – az előterjesztés mellékletét képe-
ző – Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló be-
számolót elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

41/2019 (VI.13.) KGY. sz. határozat 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi
tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót megismerte, és azt elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékoztató  a  települések  közfeladat-fejlesztési  projektjeinek
projektmenedzsment  tevékenységében  való  részvételt  megalapozó  megállapodások
aláírásáról

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

42/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  elfogadja  a  települések  közfeladat-fejlesztési
projektjeinek  projektmenedzsment  tevékenységében  történő  részvételt  megalapozó
megállapodások aláírásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési  Bizottság átadott  döntési  jogkörben meghozott
döntéseiről

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

43/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Területfejlesztési Bizottságnak
1. a Közgyűlés 14/2019. (II.7.) KGY határozatának 1./a.) pontjában foglalt felhatalmazás

alapján meghozott 28/2019. (IV.8.) TB határozat szerinti döntéséről,
2.  a Közgyűlés 14/2019. (II.7.) KGY határozatának 1./c). pontjában foglalt felhatalma-

zás alapján meghozott 22/2019. (IV.3.) TB határozat szerinti döntéséről, valamint
3. a Közgyűlés a 41/2016. (V.26.) KGY határozatának 3. pontjában foglalt felhatalmazás

alapján meghozott  37/2019. (V.17.) TB, 39/2019. (V.17.) TB, 41/2019. (V.17.) TB,
43/2019. (V.17.) TB, 45/2019. (V.17.) TB, 47/2019. (V.17.) TB, 49/2019. (V.17.) TB,
51/2019. (V.17.) TB határozati szerinti döntéseiről

szóló beszámolót.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Békés  Megye  Területrendezési  Tervének  módosításáról  szóló  3/2018.  (  I.18.)
KGY sz. határozat módosítása

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

44/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megye Területrendezési Tervének mó-
dosítása tárgyú 3/2018. (I.18.) KGY határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak sze-
rint módosítja:

1.) A Határozat 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. felhatalmazza elnökét az elkészült terv egyeztetésre történő elfogadására, és az egyez-
tetési eljárás megindítására.”

2.) A Határozat új 7. ponttal egészül ki:

„7. felhatalmazza Területfejlesztési Bizottságát a tervkidolgozási, egyeztetési és elfogadá-
si eljárások során szükséges egyéb döntések meghozatalára azzal, hogy az elkészült tervek
egyeztetési eljárása során beérkezett véleményekről, valamint a terv elfogadásáról a Köz-
gyűlés dönt.”

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tagok delegálása az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottságba

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 14 igen szavazattal – 1 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

45/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Delegálás az Arad-Békés Megyei Vegyes Bi-
zottságba tárgyú 11/2015 (II.12.) KGY. sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 „2. Az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottságba az alább felsorolt személyeket delegálja:
Elnök: 1. Tolnai Péter
Tagok:2. Marjai János
3. Ruck Márton
4. Dr. Varga Lajos
5. Balogh József
6. Kónya István
7. Pluhár László
8. Gajdos Attila
9. Sinka Imre
10. Árgyelán György
11. Rajos István

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A megyei önkormányzatok 2019. évi váratlan kiadásai támogatására vonatkozó
igény benyújtása

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT
46/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
I.7. pontja alapján 35.000 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot
nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra.

2. Felhatalmazza Elnökét az igényléssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: 2019. június 30.
Határidő beszámolásra: 2019. szeptember 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Alapítványok támogatása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

47/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A  Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  az  önkormányzati  támogatások  nyújtásáról
4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet szabályozására figyelemmel, külön megállapodásban
rögzített elszámolási kötelezettséggel

1. támogatja a  Békés Megyei Zsidóságért Alapítvány kérelmét, 150.000,- Ft összeg-
gel, a 2016. évben állított Holocaust-emlékművön lévő Emlékfalon lévő névsor el-
helyezésének költségei részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Ön-
kormányzat 2019. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása

2. támogatja a Pénzes Noémi Alapítvány a Mazsorettekért kérelmét, 40.000,- Ft ösz-
szeggel, a 2019. július 25-29. között Olaszországban megrendezésre kerülő Sopra-
vista  Fest  Internationel  Fesztiválra  való  kiutazáshoz  és  szerepléséhez  szükséges
költségek  részbeni  fedezetére,  melynek  forrása  a  Békés  Megyei  Önkormányzat
2019. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása.

3. támogatja a  Tótkomlós Városért Közalapítvány kérelmét, 150.000,- Ft összeggel,
Tótkomlóson az Erzsébet ligetben átadásra került II. Rákóczi Ferenc és II. János Pál
pápa mellszobor alkotások gránit talapzat és feliratok elkészítés költségeinek rész-
beni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költség-
vetés egyéb működési célú kiadása.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: 2019. június 30.
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

48/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. alapítója

1. a  Társaság  könyvvizsgálójának  Vascán  Anikó  kamarai  tag  (MKVK  ig.sz  002861)
könyvvizsgálót választja meg, 2019. június 17. napjától 2022. június 17. napjáig tartó
határozott időre. A könyvvizsgálati díjat bruttó 168.000 Ft/év összegben határozza meg.

2. felhatalmazza a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.

3. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy gondoskodjon a fenti változások miatt szüksé-
ges  cégbírósági  átvezetésekről  és  az  ahhoz szükséges  jognyilatkozatokat  tegye  meg.

Felelős: 2. pont tekintetében: Balogh László ügyvezető
3. pont tekintetében: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: 1. pont tekintetében: azonnal
2. és 3. pont tekintetében: a jogszabályban meghatározottak sze-
rint 

Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

49/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

I. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-1.1.1-15  "Ipari  parkok,
iparterületek fejlesztése" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

II.      A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-1.1.1-16  "Ipari  parkok,
iparterületek fejlesztése” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

III.      A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-1.1.3-16  "Helyi
gazdaságfejlesztés" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.



IV.      A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-1.2.1-15  "Társadalmi  és
környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés"  című  felhívás
tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

V.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-1.2.1-16  "Társadalmi  és
környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés" című  felhívás
tekintetében úgy dönt, hogy

1. a  TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00009 kódszámú támogatási  kérelem vonatkozásában
nem ért egyet a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.  Ezen  pályázat  esetében  kéri  az  irányító  hatóságot  a  támogatási
kérelem újraértékelésére.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

VI.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az
életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.

2. a  TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00036 kódszámú támogatási kérelem vonatkozásában
nem  ért  egyet  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság
döntésjavaslatával. Ezen pályázat esetében kéri az irányító hatóságot a támogatási
kérelem újraértékelésére.

3. Felkéri  Elnökét,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghozott  döntéseiről  értesítse  az
Irányító Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.



VII.    A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a   TOP-2.1.2-15  "Zöld  város
kialakítása" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

VIII.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a   TOP-2.1.2-16  "Zöld  város
kialakítása" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

IX.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-3.2.1-16  "Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.

2. a  TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00100 kódszámú támogatási kérelem vonatkozásában
nem  ért  egyet  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság
döntésjavaslatával. Ezen pályázat esetében kéri az irányító hatóságot a támogatási
kérelem újraértékelésére.

3. Felkéri  Elnökét,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghozott  döntéseiről  értesítse  az
Irányító Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

X.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a   TOP-4.1.1-15  "Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával.

2. Felkéri  Elnökét,  hogy az 1.  pontban meghozott  döntéséről  értesítse  az  Irányító
Hatóságot.
Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.



XI.   A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet
64.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  TOP-4.2.1-15  "Szociális
alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése" című  felhívás
tekintetében úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság  döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.

2. a  TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00061 kódszámú támogatási kérelem vonatkozásában
nem  ért  egyet  a  határozat  mellékletét  képező,  Döntés-előkészítő  Bizottság
döntésjavaslatával. Ezen pályázat esetében kéri az irányító hatóságot a támogatási
kérelem újraértékelésére.

3. Felkéri  Elnökét,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghozott  döntéseiről  értesítse  az
Irányító Hatóságot.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: azonnal
Határidő beszámolásra: 2019. október 31.

K.m.f.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.

elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



TOP-1.1.1-15 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" felhívás Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés

Tartalmi értékelés eredménye

1 Sarkad 100 támogatásra javasol n.r n.r n.r n.r támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

TOP-1.1.1-15-BS1-
2018-00020

Kisvárosi 
gazdaságfejlesztés 
2020

SARKAD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

200 000 000 200 000 000
támogatásra 
javasol



TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" felhívás Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Megjegyzés

1 Füzesgyarmat 100 támogatásra javasol n.r n.r n.r elutasításra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

2 100 támogatásra javasol n.r n.r n.r n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes

3 Körösladány 100 elutasításra javasol n.r n.r elutasításra javasol n.r elutasításra javasol elutasításra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés 
eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-1.1.1-16-BS1-
2018-00011

Füzesgyarmati Ipari 
parkhoz vezető út 
építése

FÜZESGYARMA
T VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

200 000 000 200 000 000
elutasításra 
javasol

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015 Korm. rendelet szerinti  társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen 
megvalósuló fejlesztések előnyben részesülnek. A tervezett fejlesztés társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból átmenetileg kedvezményezett 
településen kerül végrehajtásra, mivel csupán a szomszédos Darvas település 
minősül kedvezményezettnek a fent nevezett kormányrendelet szerint. A 
fejlesztés nem jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. 
Támogatást igénylő a TOP-1.1.1-15 felhívás keretében korábban benyújtott 
támogatási kérelme tekintetében már részesült támogatásban.

TOP-1.1.1-16-BS1-
2018-00012

Az ipari terület 
megközelíthetőségét 
szolgáló fejlesztés 
Mezőkovácsházán 

MEZŐKOVÁCSH
ÁZA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZA
TA

Mezőkovácsház
a

134 000 000 134 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol

TOP-1.1.1-16-BS1-
2018-00013

Körösladányi ipari 
park fejlesztés 3. 
ütem

Körösladány Város 
Önkormányzat

100 000 000 100 000 000
A tartalmi értékelés és a minőségbiztosítás 
megállapításainak  megfelelően

elutasításra 
javasol

 A területi szempontú értékelésnél a TOP és VP források szinergiájával 
megvalósítható multiplikatív beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez 
történő magasabb szintű hozzájárulást elősegítő támogatási kérelmek részesültek 
előnyben. Az adott fejlesztés nem kellő mértékben járul hozzá a megyei 
gazdaság egészének növekedéséhez, a gazdaságfejlesztési fókuszú ITP, ezen 
keresztül a TOP céljainak, indikátorainak teljesüléséhez, mert az adott fejlesztés 
keretében igényelt támogatásával szemben vállalt indikátorérték nem elégséges. 
Más támogatási kérelmeket figyelembe véve, a támogatási összegek közötti 
arányos különbség, nem egyenesen arányos az indikátor vállalások összegével.



TOP-1.1.3-16 "Helyi gazdaságfejlesztés"  felhívás Békés megye

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Megjegyzés

1. Füzesgyarmat 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

2. Sarkad 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-1.1.3-16-BS1-
2018-00023

Füzesgyarmati Piac 
felújítása

Füzesgyarmat 
Város 
Önkormányzata

50 000 000 50 000 000
elutasításra 
javasol

A Támogatási kérelem nem illeszkedik Békés Megye 
Integrált Területi Programjához, annak területi 
kiegyenlítést célzó stratégiai céljához, tekintettel arra, 
hogy jelen kérelem kedvezményezettje nem tartozik az 
ITP-ben lehatárolt Sarkadi járás földrajzi célterülethez.

TOP-1.1.3-16-BS1-
2018-00024

Piac revitalizáció 
Sarkadon 2020

SARKAD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

83 500 000 83 500 000
támogatásra 
javasol



TOP-1.2.1-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" felhívás Békés megye 

Támogatást igénylő neve

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Megjegyzés

1. Mezőgyán 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r.

2. Kötegyán 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r.

3. Dombegyház 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r.

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés 
eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-1.2.1-15-BS1-
2018-00034

Kulturális örökséget 
bemutató tájház 
létrehozása Mezőgyánban

MEZŐGYÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

28 999 997 28 999 997 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-1.2.1-15-BS1-
2018-00035

Mezítlábas pihenő- és 
ökopark kialakítása 
Kötegyánban

Kötegyán Község 
Önkormányzata

10 999 947 10 999 947
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-1.2.1-15-BS1-
2018-00036

Élő hagyomány 2. - 
Őshonos háztáji állatok és 
növények bemutatása

Dél-Békés Mezőgazdasági 
Termelőiért Közhasznú 
Alapítvány 

450 000 000 450 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol



TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" felhívás Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Megjegyzés

1. Pusztaottlaka 100 elutasításra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r elutasításra javasol elutasításra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés 
eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-1.2.1-16-BS1-
2018-00009

Látogató központú 
turisztikai fejlesztés 
Dél-Békésben

Szent György Jövő 
Építő és 
Vidékfejlesztő 
Közhasznú 
Egyesület

76 000 000 76 000 000

A tartalmi értékelés 
és a 
minőségbiztosítás 
megállapításainak  
megfelelően

támogatásra 
javasol



TOP-1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"  felhívás Békés megye 

Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Megjegyzés

1 Szeghalom #HIV! támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r elutasításra javasol

2 Békés 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

3 Szabadkígyós 100 elutasításra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol elutasításra javasol n.r elutasításra javasol

4 Méhkerék #HIV! támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

5 Sarkad 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

6 Óvodai férőhelyek fejlesztése Kétsoprony 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

7 Sarkadkeresztúr 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

8 Csorvás 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás összefoglalása/ 
megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés 
eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00034

A projekt címe: Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Fáy utcai, valamint a Kossuth 
utcai telephelyeinek 
infrastruktúra-fejlesztése

SZEGHALOM VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

122 716 844 122 716 844
elutasításra 
javasol

Támogatást igénylő ugyanazon ingatlannal támogatási 
kérelmet nyújt be a TOP-1.4.1-19 felhívás 1.benyújtási 

szakaszában a Szeghalom járás számára delegált 
forrásra.  

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00035

Békés, Reményhír Intézmény 
Epreskerti Óvodájának udvar 
felújítása, kerítés építése, udvari 
játékok beszerzése és 
melegítőkonyha fejlesztése

BÉKÉS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

54 991 000 54 991 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00036

Óvodai udvar fejlesztése és 
biztonságosabbá tétele 
Szabadkígyóson

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

4 000 000 4 000 000

A tartalmi értékelés és a 
minőségbiztosítás 
megállapításainak  
megfelelően

támogatásra 
javasol

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00040

Családbarát bölcsőde kialakítása 
Méhkeréken 

MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN 
NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZAT

16 000 000 16 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00041

Kossuth utcai óvoda energetikai 
korszerűsítése

SARKAD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

10 000 000 10 000 000 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00042

KÉTSOPRONY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

4 000 000 4 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00043

ÓVODA RÉSZLEGES 
FELÚJÍTÁSA

SARKADKERESZTÚR 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10 500 000 10 500 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

TOP-1.4.1-16-BS1-
2018-00044

Csorvás Város 
Önkormányzatának óvodai kültéri 
eszközfejlesztése

CSORVÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

4 000 000 4 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes



 TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" felhívás Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Tartalmi értékelés eredménye Megjegyzés

1. Zöld Sarkad 2020 Sarkad 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

2. Vésztő 99,91 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-2.1.2-15-BS1-
2018-00020

SARKAD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

100 000 001 100 000 001
támogatásra 
javasol

TOP-2.1.2-15-BS1-
2018-00022

Városi zöld környezet 
megvalósítása 
Vésztőn

VÉSZTŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

268 570 180 268 824 180
elutasításra 
javasol

Előnyben részesültek a  konzorciumi együttműködésben 
megvalósítandó projektek. A fejlesztés nem illeszkedik  a 

mezőkovácsházi/sarkadi járásra a Békés Megyei Önkormányzat és 
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás

Társulási Tanácsa/ Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsa által közösen kidolgozott, és a Békés Megyei 

Önkormányzat
Közgyűlése által - „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint - 

elfogadott
Mezőkovácsházi Járási Fejlesztési Stratégiához/Sarkadi Járási 

Fejlesztési Stratégiához. 



TOP-2.1.2-16 "Zöld város kialakítása" felhívás Békés megye 

Támogatási kérelem címe

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Tartalmi értékelés eredménye Megjegyzés

1. Szeghalom 82,87 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

2. Zöldváros kialakítása Gyulán Gyula 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

3. Kondoros, a Zöld Város Kondoros 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

4. Vésztő 99,91 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási arány 
(%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-2.1.2-16-BS1-
2018-00016

Árpád-házi Királyok 
emlékpark közösségi terének 
és zöldterületének 
továbbfejlesztése valamint a 
város központjában helyi 
őstermelői piac építése 

SZEGHALOM 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

90 000 000 108 606 762
elutasításra 
javasol

 A projekt kevésbé járul hozzá Békés megyei ITP-ben vállalt célkitűzésekhez. 
Előnyben részesültek a  105/2015 Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések. 

TOP-2.1.2-16-BS1-
2018-00017

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

96 816 514 96 816 514
támogatásra 
javasol

TOP-2.1.2-16-BS1-
2018-00018

KONDOROS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

299 728 521 299 728 521
támogatásra 
javasol

TOP-2.1.2-16-BS1-
2018-00019

Városi zöld környezet 
megvalósítása Vésztőn

VÉSZTŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

268 570 180 268 824 180
elutasításra 
javasol

A projekt – a területi szereplő által kialakított szempontrendszer szerint – kisebb 
mértékben járul hozzá a megyei területfejlesztési programban nevesített 
stratégiai célok teljesüléséhez.

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett 
településen megvalósuló fejlesztések előnyben részesülnek. A tervezett 
fejlesztés átmenetileg kedvezményezett településen kerülne megvalósításra.

Az adott fejlesztés keretében igényelt támogatással szemben vállalt 
eredményességmérési keretindikátor érték (Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek – Azonosító: CO38) nem elégséges. A többi 
támogatási kérelemhez képest a tárgyi projekt eredményességmérési 
keretindikátor vállalása nem arányos.



TOP-3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" felhívás Békés megye 

Támogatási kérelem címe

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Megjegyzés

1. Lőkösháza 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

2. Mezőberény 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

3. Szarvas 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

4. 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

5. Kardos 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

6. Csorvás 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

7. 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

8. Csanádapáca 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

9. Orosháza 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

10. Orosháza 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

11. Tótkomlós 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

12. Orosháza 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

13. Orosháza 100 elutasításra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol n.r elutasításra javasol elutasításra javasol

14. Békéssámson 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

15. Békéssámson 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Indoklás összefoglalása/ 
megjegyzés

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Tartalmi értékelés 
eredménye

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00088

Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár energetikai 
korszerűsítése Lőkösházán

LŐKÖSHÁZA 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

58 590 000 58 590 000
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089

Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése 
Mezőberényben

MEZŐBERÉNY 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

310 000 000 310 000 000
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00090

Szarvas, Közbiztonsági 
Centrum és Közfoglalkoztatási 
Központ épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

SZARVAS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

21 695 400 21 695 400
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00091

Medgyesegyháza 
Önkormányzati fenntartású 
épületeinek napelemes 
korszerűsítése

MEDGYESEGYH
ÁZA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZA
TA

Medgyesegyház
a

23 507 807 23 507 807 támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00092

 Kardos önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztése 
- Integrált közösségi 
Szolgáltató Tér

KARDOS 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

23 000 988 23 000 988
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00093

Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése

CSORVÁS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

56 138 795 56 138 795
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00094

Békésszentandrás 
Önkormányzati fenntartású 
épületeinek napelemes 
korszerűsítése

BÉKÉSSZENTAN
DRÁS 
NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

Békésszentandrá
s

24 183 959 24 183 959
támogatásra 
javasol

Azzal a feltétellel kerül 
támogatásra, amennyiben a 
projektre az Irányító Hatóság 
keretet biztosít

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00095

Gyöngyfüzér Szociális 
Szolgáltató Központ 
bentlakásos idősek otthona 
épületének energetikai 
felújítása

CSANÁDAPÁCA 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

78 250 608 78 250 608 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00096

Platán Idősek Otthona 
energetikai korszerűsítése

OROSHÁZA 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

136 498 000 136 498 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00097

Orosháza Város 
Önkormányzata 
intézményeinek energetikai 
fejlesztése

OROSHÁZA 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

128 220 000 128 220 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2019-00098

Tótkomlósi Szociális 
Szolgáltató Központ épületének 
energetikai korszerűsítése

TÓTKOMLÓS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

63 315 000 63 315 000 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2019-00099

Energetikai korszerűsítések a 
szociális ellátás feltételeinek 
javítása céljából

OROSHÁZA 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

78 420 000 78 420 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2019-00100

Az Orosházi Városüzemeltetési 
és Szolgáltató Zrt. épületének 
energetikai korszerűsítése

OROSHÁZA 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

52 200 000 52 200 000

A tartalmi értékelés és 
a minőségbiztosítás 
megállapításainak  

megfelelően

támogatásra 
javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2019-00101

Békéssámson Művelődési Ház 
energetikai célú felújítása

BÉKÉSSÁMSON 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

63 096 725 63 096 725
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes támogatásra javasol

TOP-3.2.1-16-BS1-
2019-00102

Békéssámsoni óvoda 
energetikai célú felújítása

BÉKÉSSÁMSON 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZA
TA

33 312 940 33 312 940 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol – 
feltételes

támogatásra javasol



TOP-4.1.1-15 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" felhívás  Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Tartalmi értékelés eredménye Megjegyzés

1. Sarkadkeresztúr 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes

2. Biharugra 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol n.r támogatásra javasol – feltételes

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást igénylő 
neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-4.1.1-15-BS1-
2018-00051

EGÉSZSÉGHÁZ 
RÉSZLEGES 
FELÚJÍTÁSA

SARKADKERESZT
ÚR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A

35 000 000 35 000 000 támogatásra 
javasol

támogatásra javasol

TOP-4.1.1-15-BS1-
2018-00052

Fogorvosi alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése Biharugrán

BIHARUGRA 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A

20 000 000 20 000 000
támogatásra 
javasol

támogatásra javasol



TOP-4.2.1-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" felhívás Békés megye 

Döntési javaslat Összesített DEB Döntési javaslat Tartalmi értékelés DEB egyetértés

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés Tartalmi értékelés eredménye Megjegyzés

1. Sarkad 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

2. Szarvas 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol elutasításra javasol elutasításra javasol

3. Mezőkovácsháza 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

4. Közösségi Misszió Nagybánhegyes 48,70 elutasításra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol elutasításra javasol elutasításra javasol

5. Tótkomlós 100 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. n.r. támogatásra javasol támogatásra javasol – feltételes támogatásra javasol

6. Vésztő 99,82974216663 támogatásra javasol n.r. n.r. n.r. elutasításra javasol támogatásra javasol – feltételes elutasításra javasol

Helyszín, Dátum Közgyűlés Elnök, aláírás

A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerinti Közgyűlési egyetértés céljából a területi szereplő részére megküldött IH döntési javaslat

Sor-
szám

Támogatási 
kérelem száma

Támogatási kérelem 
címe

Támogatást 
igénylő neve

Megvalósítási 
helyszín

Igényelt 
támogatás 

összege (Ft)

A projekt 
összköltsége (Ft)

Támogatási 
arány (%)

Eredmény

(DEB javaslat és 
tartalmi értékelés  

összesítése)
DEB elnök 
szavazata

Költségcsökkenté
s esetén a 
javasolt 

támogatás 
összege (Ft) 

Indoklás 
összefoglalása/ 

megjegyzés

DEB tag/ póttag 
szavazata

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Eredmény
(elnök és tag 
szavazatának 
összesítése)

Költségcsökkentés 
esetén a javasolt 

támogatás összege 
(Ft) 

Területi szereplő egyetértése a 
DEB javaslat és tartalmi értékelés 

megállapításának összesítésével

Alátámasztó 
közgyűlési határozat 

száma

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00057

A házi 
segítségnyújtás 
eszközfejlesztése a 
Sarkadi és Gyulai 
kistérségekben

Otthonközeli 
Szociális Támogató 
Közhasznú 
Egyesület

10 800 000 10 800 000
elutasításra 
javasol

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlestési 
Programja kiemelten kezeli a perifériális jellegű hátrányos 
helyzetű területek felzárkóztatását. A fejlesztés a Sarkadi és a 
Gyulai járásban kerül megvalósításra, azonban csak a Sarkadi 
járás komplex programmal felesztendő járás a 290/2014. (XI.26.) 
Korm. rendelet alapján. 
A projekt és a  HACS-ok által kidolgozott HFS-ek koherenciája, 
a TOP és VP források szinergiájával megvalósítható multiplikatív 
beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez történő 
magasabb szintű hozzájárulás, illetve a beruházás illeszkedése a 
működési terület szerinti HACS HFS-ének célrendszeréhez nem 
került bemutatásra. 

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00058

A házi 
segítségnyújtás 
eszközfejlesztése 
Szarvas és Békés 
járásban.

Otthon Gondoz-
Lak Szociális 
Közhasznú 
Egyesület

10 800 000 10 800 000
elutasításra 
javasol

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlestési 
Programja kiemelten kezeli a perifériális jellegű hátrányos 
helyzetű területek felzárkóztatását. A beruházás nem illeszkedik 
az MJFS, valamint az SJFS célrendszerhez, hiszen a projekt a 
Békési-, illetve a Szarvasi járában valósul meg, továbbá a projekt 
megvalósítási helyszínei, Szarvas és Békés városok, mely 
települések lakosságszáma meghaladja a 7000 főt. A fejlesztés 
továbbá nem illeszkedik a  HACS-ok által kidolgozott HFS-ek 
koherenciája, a TOP és VP források szinergiájával 
megvalósítható multiplikatív beruházásokat támogató, a 
gazdaságfejlesztéshez történő magasabb szintű hozzájárulás, 
illetve a beruházás illeszkedése a működési terület szerinti HACS 
HFS-ének célrendszeréhez. 

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00060

Mezőkovácsháza 
szociális 
alapszolgáltatásainak 
eszközfejlesztése

MEZŐKOVÁCSH
ÁZA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZA
TA

8 700 000 8 700 000
támogatásra 
javasol

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00061

Személygépjárművek 
beszerzése a 
Közösségi Misszió 
szociális 
alapellátásának 
minőségi fejlesztése 
céljából

8 000 000 16 426 000

A tartalmi értékelés 
és a 
minőségbiztosítás 
megállapításainak  
megfelelően

támogatásra 
javasol

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00063

Szociális 
alapszolgáltatások 
fejlesztése 
Tótkomlóson

TÓTKOMLÓS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

11 100 000 11 100 000
támogatásra 
javasol

TOP-4.2.1-15-BS1-
2018-00064

Öregek Napközis 
Otthonának helyt adó 
épület átalakítása, 
bővítése Vésztőn

VÉSZTŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZA
TA

148 931 500 149 185 500
elutasításra 
javasol

A projekt hozzájárulása a megyei területfejlesztési programban 
nevesített stratégiai célok teljesüléséhez nem megfelelően került 
bemutatásra. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója és 
Területfejlestési Programja kiemelten kezeli a perifériális jellegű 
hátrányos helyzetű területek felzárkóztatását. A beruházás nem 
illeszkedik az MJFS, valamint az SJFS célrendszerhez, hiszen a 
projekt a Szeghalmi járában valósul meg. 



támogatásra javasol
elutasításra javasol



támogatásra javasol
támogatásra javasol – feltételes
támogatásra javasol - csökkentett összköltséggel és feltételekkel
támogatásra javasol - csökkentett összköltség, mérték és feltétel
elutasításra javasol



egyetért
nem értegyet és újraértékelést kér



KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 2019. június
13-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A „Polgárokért” és a „Békés Megyéért Kitüntető Díjak odaítélése

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

50/2019. (VI.13.) KGY. sz. határozat 

1. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendele-
te alapján „Békés Megyéért” Kitüntető díjat adományoz:

 Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató
 Dér István – mélyépítész technikus
 Szrnka Pálné – Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke

részére.

2. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendele-
te alapján „Polgárokért” Kitüntető díjat adományoz:

 Völgyi Sándor - Kétsoprony polgármestere

részére

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a „Megyenap” rendezvényhez kapcsolódóan meg-
tartásra kerülő ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSRE a kitüntetés átadásával kapcsolatos intéz-
kedéseket tegye meg.

Felelős: Zalai Mihály
Határidő végrehajtásra: 2019. szeptember 30.
Határidő beszámolásra: 2019. november 15.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:

1


