KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Napirend elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
1/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
Napirendek:
1. A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004 „Békés megye komplex felzárkóztatási programjának kidolgozása" c. projekt keretében elkészített stratégiai dokumentumok
elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
2. Tájékoztatás a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
Előadó:
Dr. Kulcsár László István bizottsági elnök
3. Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisban lévő nyilvántartásról
Előadó:
Dr. Kulcsár László István bizottsági elnök
4. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
6. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
7.

8.

Együttműködési megállapodás a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesülettel
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Együttműködési megállapodás a Békés Megyei Építész Kamarával és a Békés
Megyei Mérnöki Kamarával
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
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9.

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi nemzetközi
programjának végrehajtásáról, a 2016. évi nemzetközi program elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai

10. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkaprogramjának elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
11. A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
megalkotása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
12. Törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciók módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
13. Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak megyei
önkormányzati feladatainak végrehajtásával kapcsolatban
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
14. Beszámoló Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2015. évben Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó:
Bizottsági elnökök
15. Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben hozott döntéseiről
Előadó:
Ruck Márton bizottsági elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
16. Döntési jog átadása a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési
Bizottsága részére
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
17. A Békés Megyei Önkormányzat Elnöke 2016. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
18. A Tájékoztató a Bursa Hungarica 2016. évi pályázati fordulójához szükséges támogatási összeg meghatározásáról és elbírálásáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
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19. TOP felhívások megyei keretösszege felhasználás-ütemezésének módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
20. Tájékoztatás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei végrehajtásával kapcsolatos előrehaladásról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
21. Bejelentések

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004 „Békés megye komplex felzárkóztatási
programjának kidolgozása” c. projekt keretében elkészített stratégiai dokumentumok
elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal – 6 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
2/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Békés Megyei Önkormányzat
TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004 azonosítási számú „Békés megye komplex felzárkóztatási
programjának kidolgozása” című fejlesztése (a továbbiakban: Projekt) keretében Békés
Megye Integrált Területi Programjának kiegészítéséül szolgáló, széles körben
társadalmasított, komplex EFOP, ill. más ágazati programokra (GINOP, VP, TOP, KEHOP,
ROHU) és költségvetési forrásokra (BM-Pilot) is támaszkodó, operatív beavatkozásokat és
stratégiai elemeket is tartalmazó, jelen határozat mellékletét képező következő stratégiai
dokumentumokban foglaltakkal:
a) Stratégiai tervezés a komplex felzárkóztatásért;
b) Szinergiavizsgálat más operatív programmal, az egymásra épülő programok nevesítése
– összesen 6 dokumentum;
c) Sarkadi és Mezőkovácsházi Járásfejlesztési Stratégia
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
3/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 100/2015. (XI.12.) KGY. számú, a 103/2015.
(XI.12.) KGY. számú, a 104/2015. (XI.12.) KGY. számú, a 108/2015. (XI.12.) KGY. számú
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

Tárgy: A területi nemzetiségi
megállapodások felülvizsgálata

2016.

február

önkormányzatokkal

11-i

kötött

nyílt

ülésének

együttműködési

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
4/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a területi nemzetiségi önkormányzatok és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
között fennálló együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. felhatalmazza Elnökét az együttműködési megállapodások aláírására.
Felelős:
Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: 2016. február 28.
Határidő beszámolásra:
2016. április 14.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (képviseli: Zalai
Mihály elnök; székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma:15725053-1-04; KSH
száma:15725053-8411-321-04 ; törzsszáma:725053 , a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Mittag Mónika Éva elnök;
székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma: 15828541-1-04, KSH száma:
15828541-8411-371-04, törzsszáma: 828549, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)
között az alábbiak szerint:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései
alapján a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik. A szerződő
felek jelen megállapodásban rögzítik a fenti feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítandó működési feltételeket.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés-tervezetét a Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya
készíti el. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetés-tervezetet – az Áht.
rendelkezéseinek megfelelően – határozat formájában február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének, amelynek határidejéről a Titkársági és Jogi
Osztály jegyző által kijelölt köztisztviselője tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét.
Középtávú tervezés
A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetés módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése
határozatával dönt.
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A Nemzetiségi Önkormányzat - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.
A költségvetés-módosítást a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás
3.1. A költségvetés végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el, a könyvelési bizonylatok a Polisz System integrált önkormányzati
rendszerben kerülnek rögzítésre.
3.1.1. A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai
teljesítésigazolás
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a „Kötelezettségvállalás, az
utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének összevont
szabályzatában” meghatározottak szerinti személyek jogosultak a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra.
3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlája
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára Magyar Államkincstárnál megnyitott
önálló pénzforgalmi számlán bonyolítja le. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési
számlájának megnyitásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a Titkársági és Jogi
Osztály gondoskodik.
3.3. Nem rendszeres bérjellegű kifizetések
Az esetleges nem rendszeres bérjellegű kifizetések számfejtése a Titkársági és Jogi Osztály
által a Központosított Illetmény-számfejtő Rendszerben (KIRA) történik.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
ellátásáról a Titkársági és Jogi Osztály gondoskodik.
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében megállapított
bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elkészíti az elemi
költségvetést.
Az elemi költségvetésről a Titkársági és Jogi Osztály adatot szolgáltat a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság).
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A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, időközi költségvetési jelentését és időközi
mérlegjelentését a jogszabályokban meghatározott határidők szerint a Hivatal a Titkársági és
Jogi Osztály útján készíti el.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, I-III. negyedéves helyzetéről november 30-ig
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójának összeállítását a Titkársági és
Jogi Osztály végzi. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről.
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozat-tervezetét a zárszámadás készítésére
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé terjeszti, és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat
közgyűlésének
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
költségvetésének
végrehajtásáról.
A zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. A közgyűlés a
zárszámadásról határozatot hoz.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat önálló könyvvezetési
kötelezettségének eleget tesz. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a
Titkársági és Jogi Osztály kezeli és őrzi.
A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Titkársági és Jogi Osztály vezeti. A leltározásért, selejtezésért illetve a
vagyontárgyakban bekövetkező változásokért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

5. Működéssel kapcsolatos szabályok
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Az Önkormányzat – székhelyén – a Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80.§ rendelkezése szerint biztosítja. Az
Önkormányzat ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. alatti Megyeháza épület alagsori részében.
A Hivatal jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik azzal, hogy a megállapodást minden évben – a Nek. törvényben
meghatározott határidőn belül – felül kell vizsgálni.
Jelen együttműködési megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
hatályát veszti a 2014. december 02. napján, Felek között létrejött együttműködési
megállapodás.
Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyet Felek annak elolvasását, tartalmának
megismerését és együttes értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –
saját kezű aláírásukkal látják el.

Békéscsaba, 2016. február ……..

Zalai Mihály elnök
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Mittag Mónika Éva elnök
Békés Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Záradék:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési megállapodást a
………………. számú határozatával elfogadta.
A Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési
Megállapodást a ………………….. számú határozatával elfogadta.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (képviseli: Zalai
Mihály elnök; székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma:15725053-1-04; KSH
száma:15725053-8411-321-04 ; törzsszáma:725053 , a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Jónás Jánosné elnök;
székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma: 15775388-1-04, KSH száma:
15775388-8411-371-04, törzsszáma: 775388, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)
között az alábbiak szerint:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései
alapján a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik. A szerződő
felek jelen megállapodásban rögzítik a fenti feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítandó működési feltételeket.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés-tervezetét a Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya
készíti el. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetés-tervezetet – az Áht.
rendelkezéseinek megfelelően – határozat formájában február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének, amelynek határidejéről a Titkársági és Jogi
Osztály jegyző által kijelölt köztisztviselője tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét.
Középtávú tervezés
A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetés módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése
határozatával dönt.
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A Nemzetiségi Önkormányzat - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.
A költségvetés-módosítást a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás
3.1. A költségvetés végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el, a könyvelési bizonylatok a Polisz System integrált önkormányzati
rendszerben kerülnek rögzítésre.
3.1.1. A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai
teljesítésigazolás
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a „Kötelezettségvállalás, az
utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének összevont
szabályzatában” meghatározottak szerinti személyek jogosultak a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra.
3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlája
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára Magyar Államkincstárnál megnyitott
önálló pénzforgalmi számlán bonyolítja le. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési
számlájának megnyitásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a Titkársági és Jogi
Osztály gondoskodik.
3.3. Nem rendszeres bérjellegű kifizetések
Az esetleges nem rendszeres bérjellegű kifizetések számfejtése a Titkársági és Jogi Osztály
által a Központosított Illetmény-számfejtő Rendszerben (KIRA) történik.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
ellátásáról a Titkársági és Jogi Osztály gondoskodik.
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében megállapított
bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elkészíti az elemi
költségvetést.
Az elemi költségvetésről a Titkársági és Jogi Osztály adatot szolgáltat a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság).
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A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, időközi költségvetési jelentését és időközi
mérlegjelentését a jogszabályokban meghatározott határidők szerint a Hivatal a Titkársági és
Jogi Osztály útján készíti el.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, I-III. negyedéves helyzetéről november 30-ig
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójának összeállítását a Titkársági és
Jogi Osztály végzi. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről.
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozat-tervezetét a zárszámadás készítésére
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé terjeszti, és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat
közgyűlésének
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
költségvetésének
végrehajtásáról.
A zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. A közgyűlés a
zárszámadásról határozatot hoz.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat önálló könyvvezetési
kötelezettségének eleget tesz. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a
Titkársági és Jogi Osztály kezeli és őrzi.
A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Titkársági és Jogi Osztály vezeti. A leltározásért, selejtezésért illetve a
vagyontárgyakban bekövetkező változásokért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

5. Működéssel kapcsolatos szabályok
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Az Önkormányzat – székhelyén – a Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80.§ rendelkezése szerint biztosítja. Az
Önkormányzat ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. alatti Megyeháza épület alagsori részében.
A Hivatal jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik azzal, hogy a megállapodást minden évben – a Nek. törvényben
meghatározott határidőn belül – felül kell vizsgálni.
Jelen együttműködési megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
hatályát veszti a 2014. december 02. napján, Felek között létrejött együttműködési
megállapodás.
Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyet Felek annak elolvasását, tartalmának
megismerését és együttes értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –
saját kezű aláírásukkal látják el.

Békéscsaba, 2016. február ……..

Zalai Mihály elnök
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Jónás Jánosné elnök
Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Záradék:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési megállapodást a
………………. számú határozatával elfogadta.
A Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési
Megállapodást a ………………….. számú határozatával elfogadta.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (képviseli: Zalai
Mihály elnök; székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma:15725053-1-04; KSH
száma:15725053-8411-321-04 ; törzsszáma:725053 , a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Békés Megyei Román Önkormányzat (képviseli: Karancsi Andrásné elnök; székhelye:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma: 15775443-1-04, KSH száma: 15775443-8411371-04, törzsszáma: 775443, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiak
szerint:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései
alapján a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik. A szerződő
felek jelen megállapodásban rögzítik a fenti feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítandó működési feltételeket.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés-tervezetét a Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya
készíti el. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetés-tervezetet – az Áht.
rendelkezéseinek megfelelően – határozat formájában február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének, amelynek határidejéről a Titkársági és Jogi
Osztály jegyző által kijelölt köztisztviselője tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét.
Középtávú tervezés
A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetés módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése
határozatával dönt.
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A Nemzetiségi Önkormányzat - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.
A költségvetés-módosítást a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás
3.1. A költségvetés végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el, a könyvelési bizonylatok a Polisz System integrált önkormányzati
rendszerben kerülnek rögzítésre.
3.1.1. A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai
teljesítésigazolás
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a „Kötelezettségvállalás, az
utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének összevont
szabályzatában” meghatározottak szerinti személyek jogosultak a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra.
3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlája
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára Magyar Államkincstárnál megnyitott
önálló pénzforgalmi számlán bonyolítja le. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési
számlájának megnyitásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a Titkársági és Jogi
Osztály gondoskodik.
3.3. Nem rendszeres bérjellegű kifizetések
Az esetleges nem rendszeres bérjellegű kifizetések számfejtése a Titkársági és Jogi Osztály
által a Központosított Illetmény-számfejtő Rendszerben (KIRA) történik.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
ellátásáról a Titkársági és Jogi Osztály gondoskodik.
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében megállapított
bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elkészíti az elemi
költségvetést.
Az elemi költségvetésről a Titkársági és Jogi Osztály adatot szolgáltat a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság).

1
A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, időközi költségvetési jelentését és időközi
mérlegjelentését a jogszabályokban meghatározott határidők szerint a Hivatal a Titkársági és
Jogi Osztály útján készíti el.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, I-III. negyedéves helyzetéről november 30-ig
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójának összeállítását a Titkársági és
Jogi Osztály végzi. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről.
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozat-tervezetét a zárszámadás készítésére
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé terjeszti, és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat
közgyűlésének
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
költségvetésének
végrehajtásáról.
A zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. A közgyűlés a
zárszámadásról határozatot hoz.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat önálló könyvvezetési
kötelezettségének eleget tesz. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a
Titkársági és Jogi Osztály kezeli és őrzi.
A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Titkársági és Jogi Osztály vezeti. A leltározásért, selejtezésért illetve a
vagyontárgyakban bekövetkező változásokért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

5. Működéssel kapcsolatos szabályok
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Az Önkormányzat – székhelyén – a Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80.§ rendelkezése szerint biztosítja. Az
Önkormányzat ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. alatti Megyeháza épület alagsori részében.
A Hivatal jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik azzal, hogy a megállapodást minden évben – a Nek. törvényben
meghatározott határidőn belül – felül kell vizsgálni.
Jelen együttműködési megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
hatályát veszti a 2014. december 02. napján, Felek között létrejött együttműködési
megállapodás.
Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyet Felek annak elolvasását, tartalmának
megismerését és együttes értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –
saját kezű aláírásukkal látják el.

Békéscsaba, 2016. február ……..

Zalai Mihály elnök
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Karancsi Andrásné elnök
Békés Megyei Román Önkormányzat

Záradék:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési megállapodást a
………………. számú határozatával elfogadta.
A Békés Megyei Román Önkormányzat közgyűlése jelen Együttműködési Megállapodást a
………………….. számú határozatával elfogadta.

1
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (képviseli: Zalai
Mihály elnök; székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma:15725053-1-04; KSH
száma:15725053-8411-321-04 ; törzsszáma:725053 , a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat (képviseli: Krajcsovicz Andrásné elnök; székhelye:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.; adószáma: 15775436-1-04, KSH száma: 15775436-8411371-04, törzsszáma: 775432, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiak
szerint:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései
alapján a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik. A szerződő
felek jelen megállapodásban rögzítik a fenti feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítandó működési feltételeket.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés-tervezetét a Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya
készíti el. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetés-tervezetet – az Áht.
rendelkezéseinek megfelelően – határozat formájában február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének, amelynek határidejéről a Titkársági és Jogi
Osztály jegyző által kijelölt köztisztviselője tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét.
Középtávú tervezés
A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetés módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése
határozatával dönt.
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A Nemzetiségi Önkormányzat - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.
A költségvetés-módosítást a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás
3.1. A költségvetés végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el, a könyvelési bizonylatok a Polisz System integrált önkormányzati
rendszerben kerülnek rögzítésre.
3.1.1. A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai
teljesítésigazolás
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a „Kötelezettségvállalás, az
utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének összevont
szabályzatában” meghatározottak szerinti személyek jogosultak a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra.
3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlája
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára Magyar Államkincstárnál megnyitott
önálló pénzforgalmi számlán bonyolítja le. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési
számlájának megnyitásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a Titkársági és Jogi
Osztály gondoskodik.
3.3. Nem rendszeres bérjellegű kifizetések
Az esetleges nem rendszeres bérjellegű kifizetések számfejtése a Titkársági és Jogi Osztály
által a Központosított Illetmény-számfejtő Rendszerben (KIRA) történik.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
ellátásáról a Titkársági és Jogi Osztály gondoskodik.
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében megállapított
bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elkészíti az elemi
költségvetést.
Az elemi költségvetésről a Titkársági és Jogi Osztály adatot szolgáltat a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság).
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A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, időközi költségvetési jelentését és időközi
mérlegjelentését a jogszabályokban meghatározott határidők szerint a Hivatal a Titkársági és
Jogi Osztály útján készíti el.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, I-III. negyedéves helyzetéről november 30-ig
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójának összeállítását a Titkársági és
Jogi Osztály végzi. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről.
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozat-tervezetét a zárszámadás készítésére
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Titkársági és Jogi Osztály készíti elő.
Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé terjeszti, és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat
közgyűlésének
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
költségvetésének
végrehajtásáról.
A zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. A közgyűlés a
zárszámadásról határozatot hoz.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Titkársági és Jogi Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat önálló könyvvezetési
kötelezettségének eleget tesz. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a
Titkársági és Jogi Osztály kezeli és őrzi.
A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Titkársági és Jogi Osztály vezeti. A leltározásért, selejtezésért illetve a
vagyontárgyakban bekövetkező változásokért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

5. Működéssel kapcsolatos szabályok
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Az Önkormányzat – székhelyén – a Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80.§ rendelkezése szerint biztosítja. Az
Önkormányzat ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. alatti Megyeháza épület alagsori részében.
A Hivatal jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik azzal, hogy a megállapodást minden évben – a Nek. törvényben
meghatározott határidőn belül – felül kell vizsgálni.
Jelen együttműködési megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
hatályát veszti a 2014. december 02. napján, Felek között létrejött együttműködési
megállapodás.
Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyet Felek annak elolvasását, tartalmának
megismerését és együttes értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –
saját kezű aláírásukkal látják el.

Békéscsaba, 2016. február ……..

Zalai Mihály elnök
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Krajcsovicz Andrásné elnök
Békés Megyei Szlovák Önkormányzat

Záradék:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen Együttműködési megállapodást a
………………. számú határozatával elfogadta.
A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat közgyűlése jelen Együttműködési Megállapodást a
………………….. számú határozatával elfogadta.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége
Közhasznú Egyesülettel
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
5/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesülettel megkötendő
együttműködési megállapodás tervezetét megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2. felhatalmazza Elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: 2016. június 16.
Határidő beszámolásra:
2016. június 16.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
adószáma: 15725053-1-04
képviseli: Zalai Mihály elnök
másrészről a
Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület (továbbiakban:
Egyesület)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3.
adószáma: 18376751-1-04
képviseli: Gyalog László elnök
(a továbbiakban a Megyei Önkormányzat és az Egyesület együttesen a „Felek”)
között az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
Békés megye több szempontból is a hátrányos helyzetű térségek közé sorolható, így a
megye lakosságmegtartó erejének őrzésében a megyei kulturális feladatok ellátása
különös jelentőséggel bír.
A közösségi művelődés fontos szerepet tölt be Békés megye társadalmi kohéziójának
erősítésében, az itt felhalmozott értékek, hagyományok, tudástőke, a megye
felemelkedését segíthetik és remélhetőleg a gazdasági életre is ösztönző hatással
lehetnek. A közösségi művelődésbe fektetett anyagi- és humánerőforrás a XXI. század
helyi társadalmában különös jelentőséggel bír és kulcsszerepe lehet a megye
fejlődésében.
Békés Megye Önkormányzata a megye társadalmi, gazdasági helyzetéből adódóan
lehetőségeihez mérten kiemelt figyelmet szentel a lakosság közösségi művelődésére, a
kulturális területek támogatására. Fontosnak tartja, hogy a kultúrához lakhelytől és
anyagi helyzettől függetlenül Békés megyében mindenki hozzáférhessen. Ennek
érdekében törekszik a kulturális szolgáltatások decentralizálására, a kulturális
szolgáltatások bővítésére, a kiszámíthatóság és a biztonság megteremtésére.
Felek abból kiindulva, hogy a békés megyei néptánckultúra, a zene és a táncművészet
szolgálata iránti elkötelezettségük ma is töretlen, közös célkitűzéseik megvalósulása
érdekében arra az elhatározásra jutottak, hogy megkötik a jelen együttműködési
megállapodást.
Felek együttműködésének alapja az a határozott szándék, hogy intenzíven
hozzájáruljon a már eddig is jól működő együttműködés megőrzéséhez és további
ápolásához.
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Jelen megállapodással a Felek vállalják, hogy együttműködnek a békés megyei kultúra
fejlődése, a művészeti értékek megőrzése érdekében.
Az együttműködés keretében a Megyei Önkormányzat vállalja, hogy:
- amennyiben lehetősége van rá, előzetes egyeztetés alapján, külön megállapodásban rögzített feltételek szerint előadási lehetőséget biztosít Békés megyei
néptánccsoportoknak,
- támogatja és segíti az Egyesület és Békés megye települései közötti kommunikációs híd kiépítésének elősegítését,
- támogatja és segíti az Egyesületnek a Békés Megyei Önkormányzat külkapcsolataival, testvérvárosainak táncművészeti tevékenységet végző szerveivel a kapcsolattartást.
Az együttműködés keretében az Egyesület vállalja, hogy:
- külön felkérésre a Megyei Önkormányzat rendezvényein –külön megállapodásban rögzített feltételek szerint –táncelőadást szervez,
- felkérésre a művészeti közreműködésével támogatja Békés megye kiemelt művészeti eseményeit.
Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodás
azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike aláírta.
Jelen Megállapodásban nem szabályozott
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

kérdések

tekintetében

a

Polgári

Felek vitáikat és a későbbiekben esetlegesen eltérő álláspontjukat jelen Megállapodás
vonatkozásában a barátilag elvárható, tárgyalásos úton rendezik.
Jelen kettő oldalból álló Megállapodást, amely kettő, egymással mindenben
megegyező eredeti példányban készült Együttműködő felek képviselői elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: …………………………………..

…………………………………………
Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat

………………………………………
Gyalog László
Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége
Közhasznú Egyesület

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Békés Megyei Építész Kamarával és a Békés
Megyei Mérnöki Kamarával
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
6/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Békés
Megyei Integrált Területi Program végrehajtása hatékonyságának növelése, a felek
informálása, ezáltal tevékenységük kölcsönös támogatása érdekéven a Békés Megyei
Önkormányzat együttműködési megállapodást kössön a Békés Megyei Építész
Kamarával és a Békés Megyei Mérnöki Kamarával, segítve ezzel a források
igénybevételét tervező és a támogatások felhasználásával beruházásokat megvalósító
pályázók tevékenységét;
2. felhatalmazza Elnökét a felek által kölcsönösen elfogadott együttműködési
megállapodások megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére és az
együttműködési megállapodások aláírására, a határozat 1., illetve 2. Melléklete szerinti
tartalommal.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
Dr. Horváth Mihály aljegyző
Határidő végrehajtásra: 2016. március 20., illetve folyamatos.
Határidő beszámolásra:
2016. április 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.
képviseli: Zalai Mihály elnök
másrészről a
Békés Megyei Építész Kamara (a továbbiakban: Kamara)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Becsey O. u. 10-12.
képviseli: Kmetykó János elnök
(a továbbiakban az Önkormányzat és a Kamara együttesen a „Felek”)
között az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
I.

Preambulum

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus Békés megyére eső fejlesztési
forrásai kivételes lehetőséget biztosítanak a megye számára a gazdaság
élénkítésére, az épített környezet és az infrastruktúra javítására. Felek rögzítik, hogy
közös céljuknak tekintik, hogy ezen ciklus uniós forrásainak felhasználása, az ebből
finanszírozott beruházások megvalósítása a legmagasabb színvonalon történjen, a
megyében működő szakértők maximális bevonása mellett.
Felek kiindulási pontnak tekintik, hogy a fejlesztési feladatok megvalósítása során az
építészeknek kihagyhatatlan szerepük van, a Megye adottságait és lehetőségeit a
helyi szakemberek jól ismerik, ezért a projektek előkészítésében való részvételüket,
valamint a kivitelezésbe való bevonásukat elengedhetetlennek tartják.
A fenti célok megvalósítása érdekében a Felek az alábbi együttműködési
megállapodást kötik.
II.

A Megállapodás tárgya:

Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési készségüket a 20142020-as költségvetési időszak forrásainak a lehívása, valamint az ebből
finanszírozott beruházások sikeressége, ezáltal a fejlesztési források lehető
leghatékonyabb felhasználása érdekében.
Az együttműködés keretében:
 Felek vállalják, hogy a közös céljaik elérése érdekében rendszeresen egyeztetnek egymással és szakértők kijelölésével együttműködnek. Ennek keretében
legalább havi rendszerességgel egyeztetést folytatnak a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet
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3.12. pontjában szereplő feladatok ellátása érdekében, különös tekintettel a
projektek szakszerű előkészítésére, tervezésére.
 A Felek e megállapodás keretében biztosítani kívánják, hogy a Kamara tagsága
naprakészen tájékozott legyen a pályázati forrásokról, azok szakmai jellegéről,
továbbá a pályázatok előkészítési fázisában – igény és szükség szerint – a Kamara szakértői támogatást nyújtson – a Megyei Önkormányzat koordinációja
mellett - Békés megye települési önkormányzatai részére.
A Felek szakmai kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki:


a Békés Megyei Önkormányzat részéről:
Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztályvezető
telefon: 06-66/441-141 (114-es mellék)
e-mail: teruletfejlesztes@bekesmegye.hu



a Békés Megyei Építész Kamara részéről:
Kmetykó János elnök
telefon: +36/30/9658-353
e-mail: bemek@freemail.hu

III.

Vegyes rendelkezések

1. A Felek közötti együttműködés időtartama a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus.
2. Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike
aláírta és a megállapodásban, valamint III. 1. pontban meghatározott feladatok teljesítésének időpontjáig hatályos.
3. Jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, azzal, hogy a megszűnés időpontjának meghatározása során figyelembe kell venni a
már folyamatban lévő feladatok megvalósításának határidejét.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5. Jelen két oldalból álló Megállapodást, amely négy, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült Együttműködő felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Békéscsaba, ………………
…………………………………………
Zalai Mihály
elnök
Békés Megyei Önkormányzat

………………………………………
Kmetykó János
elnök
Békés Megyei Építész Kamara
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.
képviseli: Zalai Mihály elnök
másrészről a
Békés Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: Kamara)
székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12.
képviseli: Buzás Zoltán elnök
(a továbbiakban az Önkormányzat és a Kamara együttesen a „Felek”)
között az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
I.

Preambulum

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus Békés megyére eső fejlesztési
forrásai kivételes lehetőséget biztosítanak a megye számára a gazdaság
élénkítésére, az épített környezet és az infrastruktúra javítására. Felek rögzítik, hogy
közös céljuknak tekintik, hogy ezen ciklus uniós forrásainak felhasználása, az ebből
finanszírozott beruházások megvalósítása a legmagasabb színvonalon történjen, a
megyében működő szakértők maximális bevonása mellett.
Felek kiindulási pontnak tekintik, hogy a fejlesztési feladatok megvalósítása során a
mérnököknek kihagyhatatlan szerepük van, a Megye adottságait és lehetőségeit a
helyi szakemberek jól ismerik, ezért a projektek előkészítésében való részvételüket,
valamint a kivitelezésbe való bevonásukat elengedhetetlennek tartják.
A fenti célok megvalósítása érdekében a Felek az alábbi együttműködési
megállapodást kötik.
II.

A Megállapodás tárgya:

Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési készségüket a 20142020-as költségvetési időszak forrásainak a lehívása, valamint az ebből
finanszírozott beruházások sikeressége, ezáltal a fejlesztési források lehető
leghatékonyabb felhasználása érdekében.
Az együttműködés keretében:
 Felek vállalják, hogy a közös céljaik elérése érdekében rendszeresen egyeztetnek egymással és szakértők kijelölésével együttműködnek. Ennek keretében
legalább havi rendszerességgel egyeztetést folytatnak a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet
3.12. pontjában szereplő feladatok ellátása érdekében, különös tekintettel a
projektek szakszerű előkészítésére, tervezésére.
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 A Felek e megállapodás keretében biztosítani kívánják, hogy a Kamara tagsága
naprakészen tájékozott legyen a pályázati forrásokról, azok szakmai jellegéről,
továbbá a pályázatok előkészítési fázisában – igény és szükség szerint – a Kamara szakértői támogatást nyújtson – a Megyei Önkormányzat koordinációja
mellett - Békés megye települési önkormányzatai részére.
A Felek szakmai kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki:


a Békés Megyei Önkormányzat részéről:
Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztályvezető
telefon: 06-66/441-141 (114-es mellék)
e-mail: teruletfejlesztes@bekesmegye.hu



a Békés Megyei Mérnöki Kamara részéről:
………………………………
telefon: ………………………
e-mail: ………………………

III.

Vegyes rendelkezések

6. A Felek közötti együttműködés időtartama a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus.
7. Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike
aláírta és a megállapodásban, valamint III. 1. pontban meghatározott feladatok teljesítésének időpontjáig hatályos.
8. Jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, azzal, hogy a megszűnés időpontjának meghatározása során figyelembe kell venni a
már folyamatban lévő feladatok megvalósításának határidejét.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
10.
Jelen két oldalból álló Megállapodást, amely négy, egymással mindenben
megegyező eredeti példányban készült Együttműködő felek képviselői elolvasás
és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Békéscsaba, ………………
…………………………………………
Zalai Mihály
elnök
Békés Megyei Önkormányzat

………………………………………
Buzás Zoltán
elnök
Békés Megyei Mérnöki Kamara

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi nemzetközi
programjának végrehajtásáról, a 2016. évi nemzetközi program elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
7/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló
beszámolót;
2. a költséghatékonyság és a kölcsönösség elvét követve jóváhagyja a 2016. évi
nemzetközi programját;
3. felhatalmazza Elnökét, hogy a 2016. évi nemzetközi programban a delegálás jogát
gyakorolja.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
2017. I. negyedév

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. évi nemzetközi programja
I. A külügyi kapcsolatok ápolásának alapelvei és prioritásai
A 2012. évtől a közigazgatási reform keretében a megyei önkormányzatok feladatés hatásköre nagy mértékben módosult. A megyék területfejlesztési funkciója lett
megerősítve, melynek ellátását a nemzetközi kapcsolatok bonyolítása is támogatja.
Békés megye földrajzi helyzetéből adódóan a közvetlen határ menti szomszédokkal
való együttműködést kiemelten fontosnak tartjuk a jövő vonatkozásában, melyhez az
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program Monitoring Bizottságában
való részvételünk biztosít közvetett lehetőséget a megye határ menti fejlesztéseinek
segítéséhez.
Egyes nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk, illetve a területfejlesztésprofilú nemzetközi szervezetek munkájának nyomon követése révén további
lehetőségek nyílhatnak az Európai Unió közvetlen támogatási forrásaival kapcsolatos
információszerzéshez.
I.1. Határ menti kapcsolatok
Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Programban Arad és Bihar
megyei szervezetek képezik majd a Békés megyei pályázók partnereit. A projektek
eredményessége fokozása érdekében együttműködési megállapodások megkötését
kell szorgalmazni, a megfelelő dokumentumok megalkotásához pedig tárgyalásokat
szükséges folytatni a két határ menti megye szakembereivel.
A határok könnyebb átjárhatósága, Románia schengeni csatlakozásának bizonytalan
időre felfüggesztése, az új határon átnyúló infrastrukturális beruházások
kihasználása és fenntarthatósága, és ezáltal a térség fejlődése érdekében új
határátkelő pontok megnyitásáról folynak a tárgyalások Magyarország és
Románia Kormánya között, melyet az érintett megyéknek továbbra is támogatni
szükséges. A folyamat a határoktól távolabbi területek (Kovászna, Hargita)
hatékonyabb elérését is fokozhatja.
I.2. Kárpát-medencei testvérmegyei kapcsolatok: Hargita megye és Kovászna
megye
A testvérmegyei kapcsolatok fenntartása Hargita és Kovászna megyékkel továbbra
is fontos, kapcsolataink rendszerében különösen a közös projektek fejlesztését és
megvalósítását célszerű szorgalmazni nemzetközi együttműködést támogató
közvetlen brüsszeli források tekintetében.
I.3. Transznacionális együttműködéseink
Vajdaság Autonóm Tartománnyal továbbra is törekedni célszerű a kialakított
kapcsolatok fenntartására. A közvetlen brüsszeli forrásokra beadható pályázatokban
partnerként Vajdaság is részt vehet, mint csatlakozni kívánó, unióval határos térség,
ami segítheti a megyei projekt elképzelésekhez szükséges partnerségek biztosítását,
és az együttműködésből fakadó fejlődési lehetőségeket.
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Észak-Szumátra Tartomány vonatkozásában a nyitottság elvét fogalmazzuk meg a
kínálkozó lehetőségek, kezdeményezések tekintetében.
A nemzetközi együttműködést támogató közvetlen brüsszeli pályázatok általános
jellemzője, hogy több ország partnerségét írja elő. Ennek biztosításához a Békés
Megyei Önkormányzatnak törekednie kell a már meglévő és jól működő
külkapcsolatainak újabb irányba történő kiterjesztésére. Az idegen nyelv
használatból adódó nehézségek elkerülése érdekében, illetve a megyei
testvértelepülési hálózatot figyelembe véve szlovák kapcsolat kialakításáról célszerű
gondoskodni.
I.4. Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tájékozódás
A külügyi programterv megvalósítását segíti az Európai Uniós forrásszerzési
lehetőségek folyamatos figyelése. Az Interreg V-A Románia-Magyarország 20142020 Program Monitoring Bizottságában való aktív képviselet, a CESCI-ben
betöltött tagságunk, valamint az interregionális és transznacionális
együttműködést támogató programok tájékoztató rendezvényein való részvétel
biztosíthatja a megyei érdekek érvényesítéséhez az információs hátteret a jövőben
is.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkaprogramjának
elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
8/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező 2016. évi
munkaprogramját.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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1. sz. melléklet

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
2016. ÉVI
MUNKAPROGRAMJA
(2016. március 1. – 2017. február 28.)

8/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJA
(2016. március 1. – 2017. február 28.)

2016. MÁRCIUS 11.
Ünnepi Megyegyűlés
(megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról,
az „Elnöki elismerés” kitüntető díjak átadása)
2016. ÁPRILIS 14.
Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Beszámoló Békés megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Dr. Polyák Zsolt, r. dandártábornok, r. főtanácsos, megyei
rendőrfőkapitány
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a
2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
5. Tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztési és a
területrendezési feladataival összefüggésben 2015. évben végzett munkájáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
6. A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
7. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi zárszámadásáról
szóló rendeletének megalkotása
Előadó:
Zalai Mihály elnök

4
Véleményezi:

Közgyűlés bizottságai

8. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó:
Dr. Moka Eszter jegyző
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
9. 2015. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó:
Dr. Moka Eszter jegyző
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
10. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Előadó:
Kraller József ügyvezető
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
11. Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Előadó:
Wengerter Bernadett ügyvezető
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
12. Beszámoló a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi
tevékenységéről
Előadó:
Szász Zsolt ügyvezető titkár
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
13. Bejelentések
Az előterjesztések leadásának határideje:

2016. április 01.

2016. JÚNIUS 16.
Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről
Előadó:
Tóth Tibor mk. tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos,
megyei igazgató
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Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató Békés megye munkaerő piaci helyzetéről
Előadó:
Dr. Nagy Ágnes főosztályvezető, Békés
Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Megyei

5. Tájékoztató Békés megye oktatási helyzetéről
Előadó:
Dr. Malatyinszki Anita tankerületi igazgató, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
6. Tájékoztató Békés megye szakképzési helyzetéről
Előadó:
Mucsi Balázs főigazgató, Békéscsabai
Centrum
Kovács Zsuzsanna főigazgató, Gyulai
Centrum
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Szakképzési
Szakképzési

7. Tájékoztató a migrációs válság Békés megyét érintő helyzetéről
Előadó:
Dr. Magos Zoltán kirendeltségvezető, Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Békéscsabai Kirendeltsége
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
8. Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2015. 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
9. Bejelentések
Az előterjesztések leadásának határideje:

2016. SZEPTEMBER 08.

2016. június 03.
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Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2015. évi munkájáról
Előadó:
Gyarmati Sándor elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
4. Tájékoztató Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről
Előadó:
Véleményezi:

Virág Mihály megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Békés Megyei Igazgatóság
Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság

5. Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi munkájáról
Előadó:
Hódsági Tamás elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
6. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának 2015. évi munkájáról
Előadó:
Dr. Kulcsár László István elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
7. Tájékoztatás a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

8. A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

9. Beszámoló a Békés Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
10. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
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Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

11. Bejelentések
12. A „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” Kitüntető Díjak odaítélése (zárt
ülés)
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Az előterjesztések leadásának határideje:

2016. augusztus 26.

2016. OKTÓBER 21.
Ünnepi Megyegyűlés
(megemlékezés október 23-ról, nemzeti ünnepünkről,
a „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” kitüntető díjak átadása)
2016. NOVEMBER 17.
Napirendek:
1. KÖZMEGHALLGATÁS
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
4. Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről
Előadó:
Dr. Lénárt Endre igazgató, Állami Egészségügyi Ellátó
Központ Dél-alföldi Térségi Igazgatósága
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
5. Tájékoztató Békés megye ár- és belvízhelyzetéről
Előadó:
Bak Sándor igazgató, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
6. Beszámoló a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács és az AlsóTisza vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács 2015. évi munkájáról
Eladó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
7. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
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Véleményezi:

Közgyűlés bizottságai

8. Bejelentések
Az előterjesztések leadásának határideje:

2016. november 04.

2017. FEBRUÁR
Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
4. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó:
Dr. Moka Eszter jegyző
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
5. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi nemzetközi programjának végrehajtásáról, a 2017. évi nemzetközi program elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
6. Beszámoló a Békés Megyei Értéktár 2016. II. félévi munkájáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
7. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkaprogramjának
elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
8. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
9. A Békés Megyei Önkormányzat Elnöke 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
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10. Tájékoztató a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázatairól
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés Bizottságai
11. Bejelentések

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi költségvetése
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal – 5 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
9/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Békés Megyei Önkormányzat
2016. Évi költségvetésének elfogadása” című előterjesztést és az államháztartásról szóló
2011. Évi CXCV. Törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi
döntést hozta:
1. A Békés Megyei Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. Mellékletében foglaltak
alapján fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

2

Melléklet a 9/2016. (II.11.) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Sorszám

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3
évben

2016. év

3

2017.

2018.

2019.

4

5

6

Helyi adók

01

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon és vagyoni
értékű jog értékesítése, hasznosítása

02

0

0

0

0

03

0

0

0

0

04

0

0

0

0

05

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

06

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

0

0

0

0

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

0

0

0

0

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

Adott váltó

13

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

14

0

0

0

17.

0

0

0

0

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

25

0

0

0

0

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díjak,
hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, részvény, részesedés
értékesítéséből származó bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak megyei
önkormányzati feladatainak végrehajtásával kapcsolatban
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
10/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése:
1. felhatalmazza elnökét a megyei önkormányzatnak a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló települési önkormányzati közfeladat-fejlesztési projektek projektmenedzsment és
a rendeletben meghatározott egyéb feladatának ellátását megalapozó jognyilatkozatok
megtételére és megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) aláírása;
2. felhatalmazza Hivatalának vezetőjét a Megyei Önkormányzat Hivatalának a 20142020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló települési önkormányzati közfeladat-fejlesztési projektek projektmenedzsment és a rendeletben meghatározott egyéb feladatának ellátását
megalapozó jognyilatkozatok megtételére és megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) aláírása;
3. felkéri elnökét, hogy az 1. és a 2. pont alapján megkötött Megállapodásokról - az azok
aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésén - tájékoztassa a Közgyűlést;
Felelős:
- 1. és 3. pontok tekintetében Zalai Mihály elnök,
- 2. pont tekintetében dr. Horváth Mihály aljegyző.
Határidő a végrehajtásra: folyamatos.
Határidő a beszámolásra: értelem szerint a határozat 1 pontjának megfelelően.

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2015. évben
Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 14 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
11/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló 2015. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal egyezően elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben hozott
döntéseiről
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 9 igen szavazattal – 2 nem szavazat és 5 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
12/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Bizottságnak
1.

a 14/2015. (II.2.) KGY. számú határozatban adott felhatalmazás alapján a 2015. november 20-i ülésén elfogadott 177/2015. (XI.20.) TB. számú, a 178/2015. (XI.20.) TB. számú
és a 179/2015. (XI.20.) TB. számú határozata szerinti döntéseiről szóló és

2.

a 79/2015. (VIII.31.) KGY. számú határozatban adott felhatalmazás alapján a 2015. november 20-i ülésén elfogadott 176/2015. (XI.20.) TB. számú, valamint a 2015. december
7-i ülésén elfogadott 182/2015. (XII.07.) TB. számú határozata szerinti döntéseiről szóló

beszámolóját elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Varga Zoltán megyei képviselő határozati javaslata
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 3 igen szavazattal – 8 nem szavazat és 5 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
13/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja Varga Zoltán megyei képviselő azon
javaslatát, mely szerint a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése vonja vissza a
Területfejlesztési Bizottságtól az átadott döntési jogköröket.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

február

11-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Kónya István megyei képviselő kiegészítő javaslata
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal – 3 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
14/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Kónya István megyei képviselő azon
javaslatát, hogy a „Döntési jog átadása a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési
Bizottsága részére” c. előterjesztés határozati javaslata az alábbi 4-es ponttal egészüljön ki:
4. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát,
„A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott megyei Integrált Területi Program
végrehajtásával kapcsolatos előkészítő, véleményező, javaslattevő és döntéshozatali feladatok
ellátására. A bizottság az Integrált Területi Program módosítására nem jogosult.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése értelmében a Korm. rendelet 19. §
(d) pontja szerinti „területi szempontú értékelési szempontok összeállításának” jóváhagyása
(pontozása) közgyűlési hatáskör.
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Tárgy: Döntési jog átadása a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési
Bizottsága részére
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal –2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
15/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
1. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 12. napjától a Közgyűlés
munkaprogramban rögzített 2017. évi első ülésnek napjáig terjedő időszakra felhatalmazza a
Területfejlesztési Bizottságát arra, hogy
a) a megyei önkormányzatra és hivatalára vonatkozó – a programjához és koncepciójához
illeszkedő – pályázati kiírás esetén döntsön a pályázat beadásáról azzal a feltétellel, hogy a
pályázat beadása előtt meg kell vizsgálni:
- beadandó pályázat önerejének forrása a költségvetésben rendelkezésre áll-e,
- a pályázati cél illeszkedik-e a pályázatot megvalósító tevékenységi körébe, a pályázat
megvalósítása tudja-e hatékonyan segíteni alaptevékenységét, és - fejlesztés esetén milyen a megtérülési ráta?
b) beadott pályázat esetén - a benyújtás óta eltelt időszakban, a körülményekben és a
feltételekben beálló érdekmúlás esetén - döntsön a pályázat megvalósításától, illetve a
szerződéstől történő elállásról.
c) Az a) és b) pontokban meghatározottak ellátása során - szükség esetén - egyeztessen a
Közgyűlésnek az adott pályázati projekt tárgya szerinti illetékes bizottságával.
d) Utasítja a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt arra, hogy - a Területfejlesztési
Bizottság döntései szerint - tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati
dokumentációk elkészítésére és határidőben történő benyújtására, valamint az ehhez
szükséges jognyilatkozatok előkészítésére.
2. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 12. napjától a Közgyűlés
munkaprogramban rögzített 2017. évi első ülésnek napjáig terjedő időszakra
a) felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát a megszűnt Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács és a szintén megszűnt Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállományának
kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
b) felhatalmazza elnökét a jognyilatkozatok kiadására, a lezárt, valamint a még élő
támogatási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére;
3. felkéri a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy az 1. és 2. pont szerinti felhatalmazás
keretében meghozott bizottsági döntésekről a munkaprogram szerinti rákövetkező üléseken
számoljon be a Közgyűlésnek.
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4. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát,
„A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott megyei Integrált Területi Program
végrehajtásával kapcsolatos előkészítő, véleményező, javaslattevő és döntéshozatali feladatok
ellátására. A bizottság az Integrált Területi Program módosítására nem jogosult.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése értelmében a Korm. rendelet 19. §
(d) pontja szerinti „területi szempontú értékelési szempontok összeállításának” jóváhagyása
(pontozása) közgyűlési hatáskör.

Felelős:
- 1.a), 1.b), 1.c), 2.a), 3.pontok tekintetében: Ruck Márton a Területfejlesztési Bizottság elnöke,
- 1.d). pont tekintetében: dr. Horváth Mihály aljegyző,
- 2.b) pont tekintetében: Zalai Mihály elnök.
Határidő végrehajtásra: folyamatos.
Határidő a beszámolásra: a határozat 3. pontja szerint.
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Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Elnöke 2016. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyása
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
16/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, Zalai Mihály elnök
2016. évi szabadságolási ütemtervét – a határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Moka Eszter jegyző
folyamatos
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Melléklet
ÉRTESÍTÉS A 2016. ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az alkalmazott neve: Zalai Mihály
1 gyermek után járó pótszabadság illeti meg.
Előző évről áthozott:
Alapszabadság:
Pótszabadság:
Vezetői
Gyermek utáni
Egyéb pótszabadság
Apákat gyermek születése esetén megillető szabadság
Rendkívüli szabadság:
Összes tárgyévi szabadság:
Összes igénybe vehető szabadság:
Ütemezés
Kezdete

Vége
(év.hó.nap)
2016.03.16
2016.03.22
2016.05.02
2016.05.06
2016.07.01
2016.08.02.
2016.11.21
2016.11.25
2016.12.27
2016.12.30

Munkanapok
száma
5
5
22
5
4

Összesen:

41

0
25
14
2

41
41
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Tárgy: Tájékoztató a Bursa Hungarica 2016. évi pályázati fordulójához szükséges
támogatási összeg meghatározásáról és elbírálásáról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
17/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica 2016. évi pályázati
fordulójához szükséges támogatási összeg meghatározásáról és elbírálásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
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Tárgy: TOP felhívások megyei keretösszege felhasználás-ütemezésének módosítása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal – 2 nem szavazat és 4 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
18/2016. (II.11.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a TOP megyei forráskerete felhasználása ütemezésének a kormányzati
intézkedések miatt szükségessé váló módosítása során a határozat melléklete szerinti
prioritás és intézkedés szintű ütemezés kerüljön figyelembevételre.
2. egyetért azzal, hogy az 5. TOP prioritás 5.1. intézkedésének keretében megjelent
felhívások forráskerete az alábbiak szerint kerüljön átcsoportosításra, illetve átütemezésre:
a) 5.1.1. felhívás (Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések): forráskeret: 2,408 mrd Ft egy felhívás keretében
felhasználva.
b) 5.1.2. felhívás (Helyi foglalkoztatási együttműködések): forráskeret: 2,400 mrd Ft egy
felhívás keretében felhasználva.
3. felkéri a Hivatalt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Államtitkársága által koordinált munkában, a jelen határozatban
foglaltakat képviselve, vegyen részt, tegye meg a szükséges technikai jellegű
intézkedéseket és eljárási cselekményeket,
4. felhatalmazza elnökét a forrásfelhasználás ütemezésnek módosításához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős:

Zalai Mihály elnök,
dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő a végrehajtásra: értelem szerint
Határidő a beszámolásra: 2016. április 30.
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