
J e l e n t é s  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

292/2008. (IX.12.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány pályázatot 

nyújtson be az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése" c. kiírásra, valamint a 

tevékenység ellátásához ingatlan használatot biztosított. A Békés Megyéért 

Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány a projekt keretében megítélt támogatásról - 

az alapítvány átalakult gazdasági struktúrája, valamint az IKSZT működtetése és fenntartása 

során felmerülő költségek finanszírozási problémái miatt – lemondott. A Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatal megteszi az eljárás lezárásához szükséges további lépéseket.  

 

23/2011. (II. 11.) KT. sz. határozat V. pontja 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában arról döntött, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatására meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be.  

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a pályázati anyagot összeállította, és 2011. február 

hó 17. napján megküldte az érintett kilenc megyei munkaügyi kirendeltségnek. Az 

Önkormányzat összesen 182 főre, azaz 35.454.711,-forint támogatási összegre és 998.586,-Ft 

közvetlen költségre pályázott. A közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó munkaügyi 

kirendeltségi döntésről szóló utolsó értesítés – Békés részéről – 2011. május 31. napján 

érkezett a Hivatalhoz. A közfoglalkoztatás az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézményekben folyamatosan zajlik. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás első (négy 

hónapos) szakasza 2011. június 30. napján zárul. 

 

47/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta a Harruckern János 

Közoktatási Intézmény használatában lévő orosházi „Tudáspark” elnevezésű ingatlan 

tulajdonjogának rendezéséhez kapcsolódó szerződésmódosítást.  

A szerződésmódosítás 2011. 05. 11-én aláírásra került. 

 

63/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatával az abban felsorolt személyeket a 

Békés Megyei Bíróság mellé ülnöknek megválasztotta. A megválasztott ülnökök 2011. május 

19-én, a Megyeházán, a Békés Megyei Bíróság elnöke előtt esküt tettek. 

 

64/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatával az abban felsorolt személyeket a 

Békés Megyei Bíróság mellé pedagógus ülnöknek megválasztotta. A megválasztott ülnökök 

2011. május 19-én, a Megyeházán, a Békés Megyei Bíróság elnöke előtt esküt tettek. 

 

65/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatával az abban felsorolt személyeket a 

Gyulai Munkaügyi Bíróság mellé ülnöknek megválasztotta. A megválasztott ülnökök 2011. 

május 19-én, a Megyeházán, a Gyulai Munkaügyi Bíróság elnöke előtt esküt tettek. 

 

 

 

 



78/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy a Békés 

Megyei Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése számára 2011. 

június 1. napjától 2013. május 31. napjáig Tolnai Pétert, Harmati Lászlót és Závoda Ferencet 

javasolja a társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztani. A Békés Megyei Energetikai 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 4/2011. (V.26.) taggyűlési 

határozatával a javasolt felügyelő bizottsági tagokat megválasztotta és a változásokat a Békés 

Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2011. június 7-i végzésével bejegyezte. 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T : 

 

Békés Megye Képviselő-testülete  

 

a 292/2008. (IX.12.) KT. sz., a 23/2011. (II. 11.) KT. sz. határozat V. pontjának, a 47/2011. 

(IV.15.) KT. sz., a 63/2011. (IV.15.) KT. sz., a 64/2011. (IV.15.) KT. sz., a 65/2011. (IV.15.) 

KT. sz. és a 78/2011. (V.13.) KT. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 

veszi.  

 

 

Békéscsaba, 2011. június 16. 

 

 

  Farkas Zoltán 

 elnök 


