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Tárgy: Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról,
tanácskozásokról
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
20/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot
érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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21/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2016. (II.11.) KGY. számú és a 18/2016.
(II.11.) KGY számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy: Beszámoló Békés megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 13 igen szavazattal – 3 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
22/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés megye közbiztonságának 2015. évi
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy: Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a 2015. január 1.
és 2015. december 31. közötti időszakban
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
23/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Békés megye területrendezési tervének
érvényesülése a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban” tárgyú
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
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A 23/2016. (IV. 14.) KGY határozat melléklete.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a 2015. január 1. és 2015.
december 31. közötti időszakban
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. október 7-én fogadta el a Békés megye
területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X. 7.) KT számú rendeletet (a továbbiakban:
BMTrT), amelyet - a 2008-ban módosított Országos területrendezési tervvel (a továbbiakban:
OTrT) történő összehangolás érdekében - a 2012. június 8-án elfogadott és 2012. július 27-én
hatályba lépett 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével módosított.
A területi tervek (területfejlesztési koncepció és program, területrendezési terv) szerepe
A különböző szintű területi tervek közül a fejlesztési típusú tervek (területfejlesztési
koncepciók, területfejlesztési programok) az ország, illetve térsége átfogó távlati fejlesztését
megalapozó és befolyásoló tervdokumentumok. A területfejlesztési koncepció határozza meg
a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, a fejlesztési programok kidolgozásához
szükséges irányelveket, továbbá információkat biztosít az ágazati tervezés, a kapcsolódó
területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. A területfejlesztési program a
területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és
operatív programrészekből áll.
A rendezési típusú területi tervek az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervek. Ezek az ország, illetve egyes térségei szerkezetét meghatározó és befolyásoló
tervdokumentumok, amelyek biztosítják a területi adottságok és erőforrások hosszú távú,
illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét,
optimális hosszú távú területi szerkezetét, elősegítve a fejlesztési célok megvalósítását, illetve
megteremtik a fejlesztési dokumentumokban meghatározott célok érvényesítésének térbeli,
fizikai kereteit.
A megyei területrendezési terv a méretarányának megfelelően pontosítja az országos
területrendezési tervben szereplő elemeket, azokat - szigorúan csak a jogszabályok által
megszabott keretek között - további megyei jelentőségű elemekkel egészítheti ki.
A különböző típusú, illetve különböző szintű területi tervek egymásra épülő rendszert
alkotnak. Az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terveknek.
A megyei területrendezési tervek érvényesülése, érvényesítése
A megyei területrendezési tervek jellemzően a településrendezésben érvényesülnek azáltal,
hogy a településrendezési eszközökre (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a
mellékletét képező szabályozási terv) állapítanak meg szabályokat (pl. a település területének
felhasználására vonatkozó szabályokat), amelyeket azok készítése, módosítása során
alkalmazni kell, azaz a településrendezési eszközöket a területrendezési tervek
rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni és elfogadni. Ezt hivatott szolgálni az, hogy a
településrendezési eszközök készítésének és módosításának eljárásaiban véleményezőként,
adatszolgáltatóként - mint területi önkormányzat - részt vesz a megyei önkormányzat is.
A megyei önkormányzat a településrendezési eszközök készítésének, módosításának
eljárásában
- egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a tervezők számára tájékoztatást ad a megyei területrendezési tervnek az adott település közigazgatási területét érintő adatairól: or-
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szágos és térségi jelentőségű infrastruktúra elemek (megnevezés, jellemző paraméter);
terület-felhasználási kategóriák, térségi övezetek, valamint ezek területe és mértéke; az
OTrT-ben és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben
meghatározott legfontosabb szabályok, követelmények;
- másrészt a településrendezési eszközök elkészült tervezeteit véleményezi, azzal kapcsolatosan, hogy az megfelel-e a megyei területrendezési tervnek.

A területrendezési tervekhez történő igazodás kötelezettsége korlátozza a települési
önkormányzatok mozgásterét abban a tekintetben, hogy nem dönthetnek kötöttségek nélkül a
település területének felhasználásáról és a település szerkezetének alakításáról, hanem csak a
jogszabályok, köztük a BMTrT rendelkezéseinek keretei között.
Az időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a megyei területrendezési terv használata
bekerült a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi
gyakorlatába, munkájuk során figyelembe veszik, alkalmazzák és elfogadják a megyei
területrendezési terv alapján adott véleményt, javaslatot. A településrendezési eszközöket
készítő tervezők általában jól ismerik a területrendezési tervekben foglaltakat, a települési
tervek kidolgozásánál az önkormányzatok felé képviselik azok előírásait.
A véleményezésre benyújtott tervek nagy többségénél az összhang biztosított, amennyiben
mégis ütközést észlelünk azt írásban jelezzük. A vélemény kifogást emelő megállapításait
jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell alátámasztani. A BMTrTnek való megfelelés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat kerül kiadásra.
Elmondhatjuk, hogy a lefolytatott véleményezési eljárásokban a jogszabályra történő
hivatkozással adott észrevételeink a tervek véglegesítése során figyelembevételre kerültek.
Kimutatás a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban
véleményezett településrendezési eszközökről
Ssz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Település megnevezése

Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Bucsa
Csorvás
Elek
Gyomaendrőd
Gyula
Hunya
Kaszaper
Kétsoprony
Lőkösháza
Medgyesbodzás
Mezőberény
Nagykamarás
Orosháza
Pusztaottlaka

Előzetes
tájékoztatás a
megyei
területrendezési
tervről (db)
5
1
1
1
1
1
2
1
2
1

1
2

Településrendezési
eszközök
véleményezése
(db)
1
6
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4
18 Szarvas
Összesen

19

1
28

A táblázatban feltüntetett előzetes tájékoztatók és véleményezések összesen 30
településrendezési eljárásban kerültek kiadásra. A településrendezési eszközök módosítására,
készítésére irányuló 30 eljárásból 7 egyszerűsített eljárásban, 1 pedig tárgyalásos eljárásban
került lefolytatásra, a többi az un. teljes eljárásban.
Három esetben került sor véleményezési eljárást követő egyeztetőtárgyalás lebonyolítására, a
még fennálló véleménykülönbségek egyeztetése céljából.
A vizsgált időszakban a területrendezési szakterület szabályozásában bekövetkezett
változások
Az OTrT 2013. évi átfogó módosítása olyan mértékű és jellegű változásokat hozott, amelyek
következtében a megyei terv és az országos terv összhangja megszűnt. Az összhang újbóli
megteremtése érdekében, az OTrT 31/A. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, módosítani
kell a megyei területrendezési terveket. 2015-ben a módosításra megszabott határidő 2017.
december 31-ig meghosszabbításra került, korábban 2015. december 31. volt.
2015-ben két kormányhatározat született, amelyek az építésügy és a kapcsolódó szakterületek,
így a területrendezés, településrendezés szabályozásának jelentős átalakítását célozzák.
A két határozat:
- az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I.30.) Korm. határozat,
- építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat.

A határozatokban rögzített feladatszabás szerint a területrendezési tervek és a
településrendezési eszközök egymásra épülő hatékony rendszerének kialakítása, a 2014-2020as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a Modern
Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok területi koordinációja érdekében az
elkövetkező időszakban - egyebek mellett - kidolgozásra kerülnek:
- a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételei;
- a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszere,
összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel;
- a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertana.
A megyei területrendezési terv módosítása
Az OTrT és a megyei területrendezési terv közötti összhang újbóli megteremtése érdekében
2017. december 31-ig módosítani kell a megyei területrendezési terveket.
A tervmódosítás időigénye cca. másfél év. Költségigényének megítéléséhez jó alap lehet a
legutóbbi, 2012-ben elfogadott tervmódosítás költsége: tervezési díj 12.900.000,- Ft + 25%
ÁFA, összesen bruttó 16.125.000,- Ft, amely tartalmazta a tervezéshez szükséges digitális
alaptérkép legfrissebb verziójának beszerzési költségét is. A tervmódosításhoz 11.200.000,- Ft
vissza nem térítendő állami támogatást juttatott a Belügyminisztérium a Békés Megyei
Önkormányzatnak.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 2. szakaszának
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rendelkezései szerint a területi tervek módosításának költségeit - a kidolgozásért felelős szerv
és a módosítás kezdeményezője közötti eltérő megállapodás hiányában - a módosítással
érintett terv kidolgozásáért felelős szerv viseli. A megyei területrendezési terv módosításának
költségeihez - a Területrendezési feladatok előirányzat kerete terhére - a terv kidolgozásáért
felelős szerv (megyei önkormányzat) állami hozzájárulásra tarthat igényt.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke korábban is (2014 decemberében) és
ez évben is (2016 márciusában) megkereséssel fordult a területrendezésért felelős
Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárához, Füleky Zsolt úrhoz,
jelezve a Békés Megyei Önkormányzat állami hozzájárulásra vonatkozó igényét, utalva arra,
hogy a Békés Megyei Önkormányzatnak nincs pénzügyi fedezete a megyei területrendezési
terv módosítására.
Bár az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról
szóló 1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat jelentős források biztosításáról rendelkezett a
megszabott feladatok végrehajtásához, a Miniszterelnökség legutóbbi tájékoztatása szerint a
megyei területrendezési tervek módosításához nincs forrás elkülönítve a 2016. évi központi
költségvetésben.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztési és területrendezési
feladataival összefüggésben 2015. évben végzett munkájáról
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
24/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Békés Megyei
Önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvényben meghatározott területfejlesztési feladatival összefüggésben 2015-ben
végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
2. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a határozatot és annak mellékleteit küldje meg a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
Dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

2016. április 30.
2016. június 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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A 24/2016. (IV. 14.) KGY határozat melléklete.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben
2015-ben végzett munkájáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv)
14. § (5) bekezdése előírja, hogy a megyei önkormányzat a törvényben meghatározott
területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési
feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.
A területfejlesztés terén 2015-ben az alábbi táblázat első oszlopában felsoroltakkal
összefüggésben merültek fel tényleges tevékenységet igénylő területfejlesztési feladatok a
Békés Megyei Önkormányzat feladatellátása során. Az ezekkel a feladatokkal kapcsolatban
elvégzett munkát, összefoglaló jelleggel, az alábbi táblázat második oszlopa tartalmazza.
Területfejlesztési feladat

A területfejlesztési feladatokkal kapcsolatban végzett megyei
önkormányzati tevékenység

A területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok
Miután a Békés Megyei Önkormányzat 2014-ben elfogadta Békés megye területfejlesztési koncepcióját és
megalapozó munkarészeit, Békés megye területfejlesztési programját és Békés megye integrált területi
programjának (ITP) első változatát, 2015-ben
- a területi kiválasztási kritériumok (TKKR) megállapítása,
- az ITP végleges változatának kidolgozása,
- a TKKR-hez kapcsolódóan az értékelési szempontrendszer kidolgozása,
- továbbá a TOP éves fejlesztési kerete elkészítéséhez adott megyei önkormányzati adatszolgáltatás elkészítése
képezte a területfejlesztési tervezési tevékenység gerincét.
Megyei önkormányzat feladata a
2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 19. §-a alapján a
következő:

1. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. február
27-i ülésén a 31/2015. (II.27.) KGY határozatában nyilvánította
ki egyetértését a megyei TKKR-rel kapcsolatosan, amely később az Irányító Hatóság által került beterjesztésre a TOP Monitoring Bizottság elé elfogadás céljából. A TOP Monitoring Bizottság más megyék kritérium rendszerével együtt a Békés
megyeit is a 2015. június 10-i ülésén fogadta el. A TKKR megyei szintű egyeztetésére 2015. február 20. és február 27. között megrendezett járási szintű egyeztetéseken került sor.

19. § A területi szereplő

2. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015 februárjában küldte
meg a területi szereplők számára a módosított ITP módszertant. 2015 első félévében a Békés Megyei Önkormányzatnak a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § a) pontja rendelkezésének megfelelően az egyik legfontosabb feladata az ITP
végleges változatának kidolgozása volt, melyet a közgyűlés a

a) kidolgozza az ITP szintű
kiválasztási kritériumokat,
figyelembe véve az operatív
programban és az e rendeletben
meghatározott horizontális
követelményeket,

3
b) a kiválasztási kritériumok
alapján összeállítja az ITP-t és
kezdeményezheti annak
módosítását.

61/2015. (V. 7.) KGY határozattal jóváhagyott. Az ITP-t a Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozattal fogadta el. A
kormányhatározatban meghatározottak szerinti módosítás,
pontosítás átvezetésre került a dokumentumon, ezt követően a
végleges ITP-t a Közgyűlés a 71/2015. (VIII. 31) KGY határozatával fogadta el.

Megyei önkormányzat feladata a
2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 19. §-a alapján a
következő:

1. Az Irányító Hatósága 2015. július 6-án kelt levelében juttatta
el első alkalommal a Békés Megyei Önkormányzat részére a
TOP keretében megjelenő felhívások tervezeteit. Az év hátralévő részében több körben történt a felhívások véleményezése
a megyei önkormányzat részéről, ami 2015 második félévében
folyamatos feladatként jelentkezett.

19. § A területi szereplő
c) véleményezi az irányító
hatóság által megküldött felhívást
és megadja a területi szempontú
értékelési szempontokat,

Megyei önkormányzat feladata a
2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 19. §-a alapján a
következő:
19. § A területi szereplő
e) adatot szolgáltat az irányító
hatóság részére az éves fejlesztési
keret összeállításához.

2. A TKKR kritérium rendszere, minden egyes felhívás kapcsán, felhívás specifikus értékelési szempontokká (pontozásos
tartalmi értékelés) kerültek átalakításra. Az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerültek levezetésre, azoknak egyfajta technikai jellegű alábontását jelentik. Az értékelési
szempontrendszer kialakításával kapcsolatos munka az Irányító Hatóság 2015. július 6-i kezdeményezése alapján kezdődött
és 2015. december 7-én fejeződött be, amikor is az Irányító
Hatóság által kért utolsó korrekciók is jóváhagyásra kerültek.
Az értékelési szempontok felhívásonként külön kerültek kidolgozásra, azok tartalmához, jellegéhez illeszkedően. Az értékelési szempontrendszer kidolgozása során a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai számos alkalommal egyeztettek az Irányító Hatósággal és megyén belüli szereplőkkel.
A megyei önkormányzatok, mint a megyei ITP-k végrehajtásáért
felelős területi szereplők adatot szolgáltatnak az irányító hatóság
részére az operatív program éves fejlesztési keretének
összeállításához. Az éves fejlesztési kerethez adni szükséges
adatszolgáltatás az elfogadott megyei ITP figyelembevételével
készül, annak, az adott évekre vonatkozó további részletezése, amely
alapján a felhívások megjelentetésre kerülnek. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program 2015-2016 éves fejlesztési
keretéhez adott adatszolgáltatás 2015 júliusában és augusztusában
készült. 2015. augusztus 31-én lett megküldve az Irányító
Hatóságnak.

A tervezés és a végrehajtás során
gondoskodik a partnerség
elvének érvényesítéséről. Tftv 11.
§ (1) a) ae)

Az ITP tervezés folyamatába illesztve 2015. február 20. és február 27.
között járási szintű egyeztetések lefolytatására került sor a települések
polgármestereinek részvételével. A nagyobb városok és járásközpont
településekkel további, részletekbe menő egyeztetések történtek 2015
márciusában.

Részt vesz a határ menti megyék
határon átnyúló nemzetközi
fejlesztési programjainak
tervezésében, kidolgozásában.
Tftv 11. § (1) a) af)

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 hivatalosan is lezárult, melyre ünnepélyes keretek között
2015. decemberben került sor. Összesen 457 támogatási szerződést
kötött a támogatási forráskeretre a magyar Irányító Hatóság, mely
projektek nagy része megvalósításra és lezárásra került.
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A két ország közötti 2014-2020 együttműködési program tervezése
érdekében megalakult egy tervezői munkacsoport, melynek fő
feladata, hogy segítse, nyomon kövesse és véleményezze a 20142020 időszakra szóló határ menti operatív program készítésének
folyamatát.
A korábbi évek tervezői és döntéshozói munkája után (tematikus
célok és a hozzájuk tartozó prioritás területek kiválasztása, stratégiai
zászlóshajó projektek lehetőségének kihasználása) 2015-ben további
fontos témákban - forrás allokáció, intézményrendszer, indikátorok hozott döntést a munkacsoport, melyeket magas szintű technikai
egyeztetések előztek meg. A Közös Munkacsoport által elfogadott
Operatív Programot néhány módosítás után az Európai Bizottság
2015 decemberében fogadta el.
A konkrét megyei fejlesztések vonatkozásában több alkalommal
került sor szakmai egyeztetésre Arad és Békés megye vezetői és
szakemberi között, melyek keretében a résztvevők az Arad és Békés
megyék a programban támogatható közötti határon átnyúló fejlesztési
lehetőségekről, projektötletekről tárgyaltak.
A területfejlesztési koordinációval összefüggő feladatok Tftv 11. § (1) c)
Összehangolja illetékességi
területén az államigazgatási
szervek, a települési vagy kerületi
önkormányzatok, a megyei jogú
város önkormányzata, a
gazdasági és civil szervezetek
fejlesztési elképzeléseit. Tftv 11.
§ (1) c) ca)

A 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés
keretében végzett területfejlesztési tervezési munka során 2015-ben a
megyei
önkormányzatok
elsődlegesen
a
Területés
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával
megvalósuló fejlesztésekhez készítik a megyei integrált területi
programokat a TOP tartalmi és forrás keretei között. A Békés Megyei
önkormányzat 2015-ben - a fejlesztési elképzelések, projektjavaslatok
összehangolása érdekében - több járási, valamint települési szintű
egyeztetést folytatott le. 2015 februárjában az ITP tervezés
folyamatába illesztve járási szintű egyeztetések lefolytatására került
sor a települések polgármestereinek részvételével. A nagyobb városok
és járásközpont településekkel további, részletekbe menő
egyeztetések történtek 2015 márciusában.

Egyéb a Tftv-ben maghatározott területfejlesztési feladatok
A megszűnt Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács
(DARFT) és a megszűnt Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács
(BMTT) jogutódjaként ellátott
feladat.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 2013. december 14-étől hatályon kívül helyezett, de jelenleg
is alkalmazandó 28.§ (1) bekezdése szerint, a megszűnt Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) és a megszűnt Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács (BMTT) jogutódja a területileg érintett
megyei önkormányzat. A Békés Megyei Önkormányzat, mint jogutód
feladata a BMTT és a DARFT hazai decentralizált források terhére
megkötött
támogatási
szerződésállományának
kezelésével
kapcsolatos döntések meghozatala. Az önkormányzat csakúgy, mint
az elmúlt években, 2015-ben is több esetben hozott egyedi döntéseket
a DARFÜ által kezelt szerződések lezárásával kapcsolatosan.

A megyei önkormányzat
előzetesen véleményezi a megye
települései településfejlesztési
koncepcióját és integrált
településfejlesztési stratégiáját,
valamint településrendezési
eszközeit a megyei
területfejlesztési koncepcióhoz és

A Békés Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok
megkeresésére részt vesz a településrendezési eszközök
véleményezésében azt is vizsgálva, hogy a tervezett tervmódosítások,
illetve új településrendezési eszközök összhangban vannak-e az
elfogadott megyei területfejlesztési koncepcióval és programmal? A
megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresése
alapján részt vesz a településfejlesztési koncepciók és az integrált
településfejlesztési stratégiák (ITS) készítésének eljárásában is.
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programhoz való illeszkedésük
érdekében Tftv 13/A. § (4)

2015-ben a Békés Megyei Önkormányzat 30 eljárásban vett részt,
amelyek településrendezési eszközök készítésére vagy módosítására
irányult. Ezekben az eljárásokban 19 előzetes tájékoztatás és 28
önkormányzati véleményt adtunk ki.
2015-ben került lebonyolításra az a Belügyminisztérium által
szervezett projekt, amelynek során - a 2014-2020 közötti fejlesztési
időszakra való felkészülést segítendő - járásszékhely városok
Integrált Településfejlesztési Stratégiája készült el európai uniós
források felhasználásával. A Békés Megyei Önkormányzat részt vett
a belügyminisztériumi projekt keretében készülő stratégiák
megalkotásának eljárásában - 7 járásszékhely város stratégiájának
véleményezésével, előzetes konzultáció biztosításával, valamint a
projekten kívüli további egy járásszékhely város településfejlesztési
koncepciójának és stratégiájának eljárásában.

Az egy régió területén működő
megyei közgyűlések elnökei
regionális területfejlesztési
konzultációs fórumot
működtetnek. Tftv 14/A. § (1)

A megyei közgyűlések elnökei a fórum keretében 2015-ben
delegálásokról döntöttek (Integrált Közlekedésfejlesztési Program
Monitoring Bizottságába, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program Monitoring Bizottságába). 2015-ben a fórum titkársági
feladatait a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.

A megyei közgyűlés és a - megye
területén működő - megyei jogú
város közgyűlése megyei
területfejlesztési konzultációs
fórumot működtetnek. Tftv 14/B.
§ (1)

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum a 2014-ben megtartott
ülésein állást foglalt a Békés megyei területfejlesztési program
tervezetével kapcsolatban, valamint a Békéscsaba Megyei Jogú Város
TOP-hoz és az ágazati OP-khoz illeszkedő első körös
projektjavaslatairól. Továbbá: a Békés Megyei Területfejlesztési
Részdokumentum II. fázisáról és Békéscsaba Megyei Jogú Város
TOP-hoz és az ágazati OP-khoz illeszkedő második körös
projektjavaslatairól és a megyei jogú város akkor még készítés alatt
álló integrált településfejlesztési stratégiájáról. A Békés Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjainak megállapodása
alapján a fórum titkársági feladatait a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal látja el állandó jelleggel.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztési és területrendezési
feladataival összefüggésben 2015. évben végzett munkájáról
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
25/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Békés Megyei
Önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvényben meghatározott területrendezési feladatival összefüggésben 2015-ben
végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
2. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a határozatot és annak mellékleteit küldje meg a
területrendezésért felelős miniszternek.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
Dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

2016. április 30.
2016. június 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző
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A 25/2016. (IV. 14.) KGY határozat melléklete.

TÁJÉKOZTATÓ
a Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben maghatározott (Tftv) területrendezési feladataival
kapcsolatban 2015-ben végzett munkájáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) 14. § (5) bekezdése előírja, hogy a megyei önkormányzat a törvényben meghatározott
területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési
feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.
A Tftv-ben meghatározottak közül 2015-ben az alábbi táblázat első oszlopában felsoroltakkal
összefüggésben merültek fel tényleges tevékenységet igénylő területrendezési feladatok a
Békés Megyei Önkormányzat tevékenysége során. Az ezekkel a feladatokkal kapcsolatban
elvégzett munkát az alábbi táblázat második oszlopa tartalmazza.
A Tftv-ben meghatározott
területrendezési feladat
A Tftv 6. § d) pontjában
meghatározott tervvel
összhangban, az érintett
települési önkormányzatok
véleményeinek kikérésével
elfogadja a megye
területrendezési tervét, amely
nem terjed ki a 6. § d) pontjában
meghatározott kiemelt térségek
területére. Tftv 12. § (1) a)

A területrendezési feladatokkal kapcsolatban végzett megyei
önkormányzati tevékenység
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
(OTrT) 2013. évi átfogó módosítása olyan mértékű és jellegű
változásokat
hozott,
amelyek
következtében
a
megyei
területrendezési terv és az országos terv összhangja megszűnt. Az
összhang újbóli megteremtése érdekében az OTrT 31/A. § (1)
bekezdésének rendelkezése szerint 2017. december 31-ig módosítani
kell a megyei területrendezési terveket.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési
terv
tartalmi
követelményeiről,
valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet 2. szakaszának rendelkezései szerint a területi tervek
módosításának költségeit - a kidolgozásért felelős szerv és a
módosítás kezdeményezője közötti eltérő megállapodás hiányában - a
módosítással érintett terv kidolgozásáért felelős szerv viseli. A
megyei területrendezési terv módosításának költségeihez - a
Területrendezési feladatok előirányzat kerete terhére - a terv
kidolgozásáért felelős szerv (megyei önkormányzat) állami
hozzájárulásra tarthat igényt.
A megyei területrendezési terv módosításához szükséges eljárások
megindításáról 2015-ben nem született önkormányzati döntés,
elsősorban az ehhez szükséges finanszírozási források hiánya miatt. A
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke korábban is
(2014 decemberében) és ez évben is (2016 márciusában)
megkereséssel fordult a területrendezésért felelős Miniszterelnökség
építészeti és építésügyi helyettes államtitkárához, Füleky Zsolt úrhoz,
jelezve a Békés Megyei Önkormányzat állami hozzájárulásra
vonatkozó igényét, utalva arra, hogy a Békés Megyei

3
Önkormányzatnak nincs forrása a tervkészítéshez. Olyan válasz eddig
nem érkezett, amely a szükséges források tekintetében biztató lenne.
A megye területére vagy
térségére - a megyei jogú városok
önkormányzata kötelező
bevonásával, észrevételeik
figyelembevételével - a 6. § d)
pontjával meghatározott tervvel
összhangban területrendezési
tervet készít. Tftv 12. § (1) c)

A Békés Megyei Önkormányzat rendelkezik hatályos megyei
területrendezési tervvel, amely azonban jelenleg az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT)
2013. évi átfogó módosításának eredményeként bekövetkezett
változások miatt nem tekinthető teljes körűen összhangban lévőnek az
OTrT-vel. Az összhang megteremtéséhez szükséges tervmódosítási
eljárás 2015-ben nem kezdődött meg.

A tervezés és a végrehajtás során
gondoskodik a partnerség
elvének érvényesítéséről. Tftv 12.
§ (1) d)

A megyei területrendezési terv közzétételre került a TeIR-ben és a
megyei önkormányzat hivatalos honlapján. A terv 2015-ben is
hozzáférhető minden érdeklődő számára. A településrendezési
eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódva a megyei
önkormányzat
részletes
tájékoztatást
nyújt
a
települési
önkormányzatok és a tervezők részére. Igény esetén egyeztetési
lehetőséget biztosít.

A megyei önkormányzat
véleményezi települései
településrendezési eszközeit, a
megyei területrendezési tervvel
való összhang megteremtése
érdekében. Tftv 13/A. § (5)

A megyei önkormányzat 2015-ben folyamatosan végezte a
településrendezési eszközök készítéséhez és módosításához
kapcsolódó jogszabályban meghatározott faladatait. A település
polgármesterének előzetes megkeresésére részletes tájékoztatást nyújt
a hatályos megyei területrendezési tervről, továbbá véleményezi az
elkészült tervek, tervmódosítások tervezeteit. 2015-ben összesen 30
eljárás keretében 19 esetben előzetes tájékoztató kiadására és 28
esetben településrendezési eszközök tervezeteinek részletes
véleményezésére került sor.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
26/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015.
évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót megismerte, és azt elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
jóváhagyása
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
27/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és
Hivatala 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentését a határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú
mellékletei szerinti tartalommal.
Felelős:

Dr. Moka Eszter jegyző

Határidő végrehajtásra: értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
I.
összesen

Helyi önkormányzat (I.+II.)

Önkormányzat neve:
Békés Megyei Önkormányzat

Létszám és erőforrás

tény

0,0

0,0

státusz (fő)6

terv

tény

0,0

0,0

betöltött
státusz (fő)7

terv

Belső ellenőr
közszolgálati
jogviszonyban1

0,0

0,0

tény

munkanap

terv

Saját erőforrás
összesen2

fő

0,5

0,5

terv

0,5

0,5

tény

Külső
szolgáltató3
tény

104,0

104,0
104,0

104,0

munkanap

terv

Külső
erőforrás
összesen4

2015. évi terv

tény

104,0

104,0
104,0

104,0

munkanap

terv

Erőforrás
összesen
tény

0,0

0,0

státusz (fő)

terv

tény

0,0

0,0

betöltött
státusz (fő)

terv

Adminisztratív
személyzet5

1. számú melléklet

aa)
ab)
ac)
b)
c)

I.

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
összesen
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések5
Soron kívüli ellenőrzések6
Terven felüli ellenőrzések7

Helyi önkormányzat (I.+II.)

Önkormányzat neve:
Békés Megyei Önkormányzat

Ellenőrzések

db

0,0

0,0

terv1

0,0

0,0

tény2

tény

0,0

0,0

0,0

0,0

saját ellenőri
nap3

terv

tény

32,0
32,0

32,0

32,0
32,0

32,0

külső ellenőri
nap4

terv

Szabályszerűségi ellenőrzés

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

30,0
30,0

30,0
30,0
30,0

30,0

külső ellenőri
nap

terv

Pénzügyi ellenőrzés

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

külső ellenőri
nap

terv

Rendszerellenőrzés

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

külső ellenőri
nap

terv

Teljesítmény-ellenőrzés

2015.évi terv

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

külső ellenőri
nap

terv

Informatikai ellenőrzés

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

Utóellenőrzés8
terv

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

külső ellenőri
nap
db

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

terv

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

tény

tény

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

90,0
62,0
0,0
20,0
8,0

90,0

90,0
62,0
0,0
20,0
8,0
0,0

90,0

külső ellenőri
nap

terv

Ellenőrzések összesen

tény

90,0
62,0
0,0
20,0
8,0
0,0

90,0

90,0
62,0
0,0
20,0
8,0
0,0

90,0

ellenőri nap

terv

Ellenőri
napok
összesen

2. számú melléklet

I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
összesen
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás
c) Terven felüli kapacitás

Helyi önkormányzat (I.+II.)

Önkormányzat neve:
Békés Megyei Önkormányzat

Tevékenységek

tény

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

saját ellenőri
nap

terv

tény

90,0
62,0
0,0
20,0
8,0

90,0
90,0
62,0
0,0
20,0
8,0
0,0

90,0

külső ellenőri
nap

terv

Ellenőrzések összesen1

db

0,0

0,0

terv

0,0

0,0

tény

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját
embernap5

terv

Tanácsadás
tény

5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0

külső
embernap6

terv

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját embernap

terv

tény

4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

4,0

külső
embernap7

terv

Képzés

2015. évi terv

tény

0,0

0,0
0,0

0,0

saját embernap

terv

tény

5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0

külső
embernap

terv

Egyéb tevékenység2
tény

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

saját embernap

terv

Saját kapacitás
összesen3
tény

104,0
76,0
0,0
20,0
8,0

104,0

104,0
76,0
0,0
20,0
8,0
0,0

104,0

külső embernap

terv

Külső kapacitás
összesen4

tény

104,0
76,0
0,0
20,0
8,0

104,0

104,0
76,0
0,0
20,0
8,0
0,0

104,0

embernap

terv

Kapacitás
összesen

3. számú melléklet

I.

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
összesen

Helyi önkormányzat (I.+II.)

0,0

db5
1,0

1,0

Előző év(ek)ről
Tárgyévi
áthúzódó
3
intézkedések
intézkedések2

1,0

1,0

Ebből
végrehajtott4
%

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként
szükséges feltüntetni.

3 Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig
lejárt a határideje.
4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

100,0

100,0

Megvalósítási
arány

4. számú melléklet

1 Csak beszámoláshoz!
2 Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új
határidő került kitűzésre; stb.

Önkormányzat neve: Békés megyei
Önkormányzat
……………………….

Intézkedések megvalósítása1

5. számú melléklet
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118
Telefon: 66/441-141 Fax: 66/441-122

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2015.

Békéscsaba, 2016. március 24.

1

Vezetői összefoglaló
A Békés Megyei Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési tevékenységére vonatkozó
jogszabályi előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) és a Hivatal
Belső ellenőrzési Kézikönyve határozza meg. Jelen beszámoló a Békés Megyei
Önkormányzat és Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze.
A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv kockázatelemzés alapján került összeállításra és
jóváhagyásra, amely 1 fő belső ellenőr számára határozta meg a feladatokat. Az ellenőrzési
terv készítésénél figyelembe vették a középtávú ellenőrzési stratégia tartalmát is. A
munkaterv évközi módosítása nem vált szükségessé.
A terv szerint és soron kívül elvégzett 2015. évi vizsgálatokról készített belső ellenőrzési
jelentések - a Belső ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai követelmények szerint
- az ellenőrzési programoknak megfelelően ténymegállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat tartalmaznak.
A belső ellenőrzés 2015. év során szakmai tanácsadó tevékenységével is segítette a Hivatal
szabályszerű gazdálkodását.
A 2015. évben folytatott belső ellenőrzésekről az éves összefoglaló jelentés a Bkr. 48. §-a,
illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv VII. fejezete, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium által közzétett Módszertani útmutatóban előírt egységes szerkezet alapján
készült, az alábbi tartalommal:
I.
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása
2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása
c) Összeférhetetlenségi esetek
d)
A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
e ) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
f ) Az ellenőrzések nyilvántartása
g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
III. Az intézkedési tervek megvalósítása
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I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése


A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét a
Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben eljárva a 3/2014. (XII.19.) PB számú
határozatával fogadta el.



2015. évben a belső ellenőrzés a jóváhagyott munkaterv szerint valósult meg, amely
alapján 6 db önálló ellenőrzés, 2 db soron kívüli ellenőrzés, valamint 3 db tanácsadói
megbízás került végrehajtásra.



A belső ellenőrzési feladatellátásban személyi változás nem következett be, 2013.
augusztus 1. óta azonos külső szolgáltató végezte a független belső ellenőrzést.



A hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján valósult meg a belső ellenőrzési
tevékenység a Békés Megyei Önkormányzatnál és Hivatalánál.

2015. évben az alábbi tervszerinti és soron kívüli ellenőrzések valósultak meg:
Tárgy
Az Önkormányzat által alapított
Békés Megyei Vállalkozási és
Fejlesztési
Kft.
pénzügyigazdasági ellenőrzése

A
2014.
október
12-i
önkormányzati
választással
kapcsolatos Területi Választási
Iroda pénzügyi elszámolásának
ellenőrzése

A 2014. évi költségvetési
beszámoló vizsgálata

Az Önkormányzat által EU
támogatással
megvalósított,
„ÁROP” projektek pénzügyi
elszámolásának
számviteli
szempontú vizsgálata a helyes
könyvvezetés szempontjából

Cél
Annak megállapítása, hogy a
gazdasági társaság tevékenységének
pénzügyi
elszámolása,
könyvvezetése
és
adózása
a
vonatkozó jogszabályok és belső
szabályozás szerint valósult-e meg,
valamint annak dokumentáltsága
megfelelő-e.
Annak megállapítása, hogy a
választási feladattal kapcsolatos
pénzügyi
elszámolások
szabályszerűek-e, a támogatások,
bevételek és kiadások számviteli
nyilvántartása és bizonylatolása
megfelelő-e.
Annak megállapítása, hogy a
beszámoló, a főkönyvi kivonat, az
analitikus nyilvántartások és a mérleg
alátámasztását szolgáló
dokumentumok megfelelőek-e
Annak megállapítása, hogy az
Önkormányzat által lehívott és
felhasznált EU pénzügyi források
könyvviteli
elszámolása
szabályszerűen történt-e.
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Módszer
Szerződések,
számlák,
számviteli
analitikus és főkönyvi nyilvántartások,
adóbevallások, és bizonylatok ellenőrzése
szúrópróbaszerű mintavétellel

A Nemzeti Választási Iroda rendeletében
a
pénzügyi
elszámolásra
előírtak
betartásának
vizsgálata,
a
dokumentumok,
számviteli
nyilvántartások ellenőrzése.

A számviteli nyilvántartások és mérlegalátámasztó dokumentumok ellenőrzése, a
mérleg-egyezőség megállapítása
A számviteli dokumentumok, bizonylatok
és a főkönyvi könyvelés vizsgálata és
egyeztetése a pályázati elszámolással.

Tárgy
A Hivatalban a pénzügyigazdálkodási
folyamatok
működésének
vizsgálata
a
szabályozottság szempontjából.
Közbeszerzések lebonyolításának
vizsgálata az Önkormányzat által
alapított Békés Megyei Területi
és Társadalmi Aktivitás Kft-nél
Soron kívüli ellenőrzések

Cél
Annak megállapítása, hogy a
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység
megfelelően szabályozott-e,
érvényesülnek-e a hatályos
jogszabályok, belső szabályzatok és
vezetői rendelkezések előírásai.
Annak megállapítása, hogy a
közbeszerzések
lebonyolítása
megfelelően
szabályozott-e,
érvényesülnek-e
a
hatályos
jogszabályok és a belső szabályzatok
előírásai.
Annak megállapítása, hogy a
pénzeszközök kezelése megfelelő-e

Módszer
A szabályzatok, eljárás rendek, vezetői
utasítások felülvizsgálata

A TÁMOP
6.1.5 projektben
a
közbeszerzések lebonyolításának teljes
körű ellenőrzése.

2 db meglepetésszerű
ellenőrzés

házipénztári

b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása


2015. évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja miatt a belső ellenőr nem
kezdeményezett személyi felelősségre vonást.

2) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága



A 2015. évre tervezett belső ellenőri feladatok ellátáshoz szükséges kapacitás
rendelkezésre állt.
A külső szolgáltató regisztrált államháztartási belső ellenőr, bejegyzett könyvvizsgáló,
az előírt kötelező és ajánlott továbbképzéseken, előadásokon folyamatosan részt vett.
Rendelkezik a Bkr.-ben előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal,
valamint az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációs engedéllyel.

b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása


A belső ellenőr a jegyző és aljegyző szakmai irányítása alatt végezte munkáját, a
funkcionális függetlenség biztosított volt. A szervezet operatív működésével
kapcsolatos tevékenységben nem vett részt.

c) Összeférhetetlenségi esetek


2015. évben az ellenőrzések tárgyilagos lefolytatására vonatkozó elvárások teljesültek,
illetve a Bkr. 20. §-ában jelzett összeférhetetlenség nem fordult elő. Valamennyi
ellenőrzési dokumentációban megtalálható a belső ellenőr összeférhetetlenségi
nyilatkozata.

d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
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A Bkr. 25. § a) - e) pontjaiban megfogalmazott belső ellenőri jogosultságokkal
kapcsolatos korlátozások, problémák nem keletkeztek 2015. évben.

e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők


A belső ellenőrzés végrehajtását hátráltató körülmény 2015. évben nem merült fel. Az
egyéb erőforrás ellátottság (eszközök, helyiség, információk) zavartalanul
rendelkezésre állt.

f) Az ellenőrzések nyilvántartása


A belső ellenőrzési vezető a 2015. évben elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást
vezetett a Bkr. 50. §-a szerint. Gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok
beiktatásáról, az ellenőrzési mappák rendezéséről és azok biztonságos tárolásáról
zárható irodában.

g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok


A belső ellenőrzés stratégiai célja az Önkormányzatnál és Hivatalánál folyó
gazdálkodás
szabályozottságának,
a
számviteli
és
gazdálkodási
rend
megbízhatóságának maradéktalan biztosítása. Ennek érdekében a belső szabályzatok
folyamatos aktualizálása, illetve a szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartása
javasolt továbbra is.



Fontos a belső kontrollrendszer összhangjának folyamatos erősítése, a hatékonyság
növelése, továbbá az információs rendszer fejlesztése a belső ellenőrzéssel való
összhang és együttműködés biztosítása érdekében. Ennek érdekében javasolt a
szakmai feladatokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok kiemelése a belső
szabályzatokban és beépítése a munkaköri leírásokba.

3) A tanácsadó tevékenység bemutatása:
Tárgy

Eredmény

Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
belső ellenőrzésének lehetősége

A BMVA-nál az FB végezhet közvetlenül belső ellenőrzést,
amelynek végrehajtásába bevonható az alapító belső ellenőre.
Javaslat vizsgálati szempontokra.

Hivatal Áfa visszaigénylésének
lehetősége ingatlan bérbeadás
esetén

a Hivatal visszaigényelte a bérbe adott irodaház közműdíjainak Áfáját
önrevíziós bevallás útján

Az Önkormányzat nonprofit
gazdasági társaságainál a
számviteli tevékenység
igényszerinti kontrollja

Az RLB-s kettős könyvelés, bérszámfejtés és tárgyi eszköz
nyilvántartás megfelel a számviteli törvényben és az
adótörvényekben előírt követelményeknek.
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A Hivatalban a pénzügyigazdálkodási folyamatok
működésének vizsgálata a
szabályozottság
szempontjából.

Az Önkormányzat által EU
támogatással megvalósított,
„ÁROP” projekt pénzügyi
elszámolásának számviteli
szempontú vizsgálata

A Békés megyei
Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési
beszámoló vizsgálata

Az Önkormányzat által
alapított Békés Megyei
Vállalkozási és Fejlesztési
Kft. pénzügyi-gazdasági
ellenőrzése
A 2014. október 12-i
önkormányzati választással
kapcsolatos Területi
Választási Iroda pénzügyi
elszámolásának ellenőrzése

Vizsgálat címe

Következtetés

Javaslat

Intézkedést nem igényelt

Egyes belső szabályzatok aktualizálása, iktatási rend
bevezetése, önrevíziós nyilvántartás kialakítása,
melynek megvalósítását intézkedési tervbe foglalták

Intézkedést nem igényel

Eredendően közepes kockázatot
Régi lejárt előző munkavállalói követelések
hordoz az éves beszámoló a
behajtásának hatékonyabb folytatását javasolta a
jogszabályi háttér megváltozása miatt. vizsgálat, amelyre megfelelő intézkedések történtek.

A Kft-nél megfelelő a könyvvezetés
és az adóbevallások elkészítése.
Megfelelő a gazdasági események
dokumentáltsága is.
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A Hivatalban a pénzügyi-gazdálkodási
2015. évben aktualizálták az új
A Bizonylati Album aktualizálása ajánlott, valamint az
folyamatok működésének belső szabályzatait a képviselők aláírásaival a szabályzatok ellenőrzési útvonal felülvizsgálata.
vonatkozó törvények és kormányrendeletek
mellékleteit.
előírásai alapján készítették el. Részben külső
szolgáltatótól kerültek megrendelésre 2014-ben.

A Békés Megyei Értéktár Hálózat kialakítására
15 millió Ft támogatást pályázott meg 2014-ben
az Önkormányzat, amely megvalósult. A
tervezett költségek elszámolásra kerültek,
amelyek számviteli elszámolása megfelelő volt,
hiányosság nem merült fel.

A költségvetési beszámoló, a főkönyvi kivonat
és az alátámasztást szolgáló dokumentumok
megfelelőek, egyezőek, hiányosság nem merült
fel.

A TVI 10.015 ezer Ft kiadást teljesített,
amelyhez 7.729 ezer Ft kp-i normatív
támogatást és 2.286 ezer Ft többlettámogatást
vett igénybe. Az elszámolás 2015. 02. 02-án
megtörtént, számviteli hiányosság nem merült
fel.

A Kft-nél jelentős hibát hiányosságot nem tárt
fel az ellenőrzés a vizsgált időszakban.

Megállapítás

1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása
érdekében tett fontosabb javaslatok

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
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Intézkedést nem igényel.

Házipénztár kezelése megbízható.

Pénztárrovancs során a 2015. 04. 03-i pénz
készlet egyező a napi pénztárjelentés adatával.

Soron kívüli ellenőrzés –
Önkormányzatnál

Intézkedést nem igényel.

Házipénztár kezelése megbízható.

Pénztárrovancs során a 2015. 04. 03-i pénz
készlet egyező a napi pénztárjelentés adatával.

Javaslat

Soron kívüli ellenőrzés Hivatalnál

Következtetés
Intézkedést nem igényel

Megállapítás

A Kft Közbeszerzési szabályzatát külső
1 db összeférhetelenségi nyilatkozat
szakértő készítette el, amely alapján szükséges a pótlása vált szükségessé, amelyet
közbeszerzések belső ellenőrzése. A TÁMOP
elkészítettek.
6.1.5. kódszámú projekt során 2 db hirdetmény
nélküli eljárást folytattak le, az előírásoknak
megfelelően.

Vizsgálat címe

Közbeszerzések
lebonyolításának vizsgálata
az Önkormányzat által
alapított Békés Megyei
Területi és Társadalmi
Aktivitás Kft-nél

2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése
érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás
során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák
végre.
a) Konrollkörnyezet értékelése:
A 2014. októberi önkormányzati választásokkal összefüggésben az Önkormányzatnál
és a Hivatalnál jelentős személyi változásokra került sor, amely érintette a szervezeti
felépítést. A belső szabályzatok – kiemelten a pénzügyi számviteli tevékenységre
vonatkozó - aktualizálása megtörtént. Felülvizsgálatra javasolt az „ellenőrzési
nyomvonal” a kialakult szervezeti struktúrára illesztve.
b) Kockázatkezelés értékelése:
A Hivatal kockázatkezelési stratégiával rendelkezik, melynek szempontrendszere nem
változott 2015. évben. A működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása a
SWOT analízis segítségével történt, amely bemutatja az erősségeket és a
gyengeségeket, a lehetőségeket valamint a veszélyeket. Az éves ellenőrzési
tervezésnek alapját képezi a kockázatfelmérés eredménye.
c) A kontrolltevékenységek értékelése:
Az ellenőrzési rendszernek része a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés is, a belső
ellenőri feladatokon túlmenően. E kontrolltevékenységek kötelező jellegű előírásai
rögzítésre kerültek az Önkormányzat és Hivatala különböző dokumentumaiban
(rendeletek, stratégiai tervek, belső szabályzatok, stb.), valamint a munkatársak
munkaköri leírásaiban. E téren jelentősebb változások nem mutatkoztak 2015. évben,
funkcionált a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés, amely a különféle beszámoló
jelentések, előterjesztések, valamint az aláírások, szignálások rendjén keresztül
valósult meg.
d) Az információ és kommunikáció értékelése:
Hivatal információs és kommunikációs rendszere kiépített, alkalmas objektív
tájékoztatást nyújtani a vezetőknek, illetve a szükséges szakmai információkat a
megfelelő kommunikációs csatornákon át eljuttatni az érintett munkatársakhoz,
vezetőkhöz.
e) Nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése:
Jogszabályi előírás alapján - az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan - minden
önkormányzatnak ki kell alakítania olyan monitoring rendszert (hierarchikus vezetői
információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének
minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések
meghozatalára.
A Hivatalnál a szervezeti célok megvalósulásáról folyamatos és rendszeres
beszámoltatásokra került sor az Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai, valamint a
Megyei Közgyűlés előtt. A belső kontrollok működése folyamatos volt 2015. évben a
rendelkezésre álló kapacitás és idő függvényében.
A független belső ellenőrzés tervszerűen funkcionált, amelynek személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak voltak 2015. évben.
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III. Az intézkedési tervek megvalósítása


A Hivatalnál a belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése érdekében – egy esetben - intézkedési tervet készítettek, amely a Bkr.
45. §-ban előírtaknak megfelelő tartalmú volt, a végrehajtásért felelős személyeket és
a végrehajtás határidejét tartalmazta.



A belső ellenőrzések során még a vizsgálat ideje alatt a feltárt kisebb hiányosságok
azonnali javítására, megszüntetésére került sor



Az intézkedési tervben foglaltak realizálását a belső ellenőrzés nyomon követte.

Békéscsaba, 2016. március 24.

………………………………..
Born Valéria Mária
belső ellenőrzési vezető
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KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
28/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. alapítója
1. elfogadja a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése után a
társaság 2015. évi beszámolóját 9.134 E Ft mérlegfőösszeggel, 1.207 E Ft mérleg
szerinti eredménnyel és 433 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi, így
annak összege 1.640 E Ft-ra emelkedik.
Felelős:

Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: azonnal, értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal – 3 nem szavazat és 3 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
29/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Területi Társadalmi
Aktivitás Nonprofit Kft. alapítója
1. elfogadja a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése után a
társaság 2015. évi beszámolóját 28.930 E Ft mérlegfőösszeggel, 861 E Ft mérleg
szerinti eredménnyel és 0 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi, így
annak összege 861 E Ft-ra emelkedik.
Felelős:

Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: azonnal, értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi
tevékenységéről
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
30/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – az előterjesztés mellékletét
képező – Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben hozott döntéseiről
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 13 igen szavazattal – 4 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
31/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Bizottságnak a 15/2016.
(II.11.) KGY. sz. határozat 1. pontjában adott felhatalmazás alapján meghozott 20/2016.
(III.31.) TB számú határozatáról szóló beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 14-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
32/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alapítója:
1. a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 4. § 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. A kuratórium elnöke és tagjai feladatuk ellátásáért díjazásban részesülhetnek, továbbá
költségeik megtérítésére jogosultak. A díjazás, illetve költségtérítés mértékét és szabályait az
Alapító úgy határozza meg, hogy a kuratórium elnökét 80.000,- Ft/hónap tiszteletdíj illeti
meg, amelyet minden hónap 10. napjáig banki átutalással fizet meg részére az alapítvány. A
kuratórium elnöke átalány költségtérítésre jogosult, 20.000,- Ft/hónap összegben, amely az
Alapítvány érdekében végzett tevékenysége során felmerült költségeinek megtérítésére
szolgál. A kuratórium elnökének járó költségtérítés megfizetésére félévente egyszer egy
összegben, június hó 10. és december hó 10. napjáig kerül sor banki átutalással. A
kuratórium tagjai 5.000,- Ft/hónap átalány költségtérítésre jogosultak, amelynek megfizetése
minden évben egyszer egy összegben, december hó 10. napjáig esedékes banki átutalással.
A kuratórium elnöke és tagjai az átalány költségtérítés természetéből fakadóan nem
kötelesek tételesen igazolni az alapítvány érdekében végzett tevékenységük során felmerült
költségeket.
A kuratórium elnöke és tagjai részére megállapított tiszteletdíj és költségtérítés kifizetése az
alapítványi célok megvalósítását nem veszélyeztetheti.
2. Megállapítja, hogy – a Ptk. 3:393. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a
kuratórium elnökét és tagjait megillető tiszteletdíjra és költségtérítésre az Országos Bírósági
Hivatalnál letétbe helyezett 2014. évi üzleti év vonatkozásában elkészített beszámoló
mérlegének E sorában foglalt céltartalék jelentős növekedése és az eredmény-kimutatás E
sorában szereplő tárgyévi eredmény jelentős emelkedése biztosít forrást.
3. Felhatalmazza Elnökét, hogy – az Alapítványnál megbízott jogi képviselő útján –
gondoskodjon a fenti változások miatt szükséges bírósági átvezetésekről és az ahhoz
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős:
Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: 2016. április 30.
Határidő beszámolásra: 2016. június 16.
Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak megyei
önkormányzati feladatainak végrehajtásával kapcsolatban
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 13 igen szavazattal – 4 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
33/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: BMVF) 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 ellátásában részt vegyen.;
2. felkéri elnökét, hogy az 1-es pont alapján végzett feladatellátásokra vonatkozó
jognyilatkozatokról – az azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített
soron következő ülésén – tájékoztassa a Közgyűlést.
Felelős:
- 1. pont tekintetében: Kraller József, BMVF ügyvezető
- 2. pont tekintetében: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

folyamatos
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.
számára
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 13 igen szavazattal – 4 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
34/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. úgy dönt, hogy a 100%-os tulajdonában álló Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft-nek – az önkormányzat 2016. Évi költségvetésének általános tartalék
kerete terhére – 12.000.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt biztosít, melyet az
alábbi ütemezés szerint bocsát a Társaság rendelkezésére:
2016. április 20. napjáig 4.000.000 Ft,
2016. július 20. napjáig 4.000.000 Ft,
2016. október 20. napjáig 4.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt bocsát a Kft.
rendelkezésére.
A Társaság a kölcsönt 2016. december 31. napjáig köteles visszafizetni.
2. felhatalmazza elnökét, hogy a fenti tartalommal a Társasággal a tagi kölcsön
szerződést megkösse.
Felelős:

Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

értelem szerint
2017. április 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tájékoztató települések közfeladat-fejlesztési projektjeivel kapcsolatos
projektmenedzsment tevékenységben történő részvétellel kapcsolatos megállapodások
aláírásáról
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
35/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a települések közfeladat-fejlesztési projektjeivel
kapcsolatos projekt-menedzsment tevékenységben történő részvétellel kapcsolatos
megállapodások aláírásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tájékoztatás a DARFÜ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntésekről
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
36/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról
szóló 6/2015. (IV.10.) számú önkormányzati rendelet 9. § (2)-(3) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján a Közgyűlés elnökének a DARFÜ Nonprofit Kft. taggyűlésén hozott
döntésekkel kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Reformációért Alapítvány támogatása
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
37/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
szabályozására figyelemmel külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel
támogatja a Reformációért Alapítvány kérelmét 20.000 Ft összeggel, a Békéscsabai
Református Kórus 20. Évfordulójára tervezett ünnepi hangverseny megrendezése
költségeinek részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetése.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
Csatlós Beáta pénzügyi referens

Határidő:

2016. május 31.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatása
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
38/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
szabályozására figyelemmel külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel
támogatja a Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány kérelmét 30.000 Ft összeggel, a
szakmai nap keretében Maróti Lajos: Tücsök Tóni c. verses mese nyomtatott kiadása
költségeinek részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetése.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
Csatlós Beáta pénzügyi referens

Határidő:

2016. május 31.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2016.

április

14-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A DARFÜ Nonprofit Kft. végelszámolása
A Közgyűlés jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
39/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökének a DARFÜ Nonprofit Kft. 2016. április 13. napján megtartott
taggyűlésén, a DARFÜ Nonprofit Kft. végelszámolása tárgyában leadott, a végelszámolás
2016. május 01. kezdő időponttal történő elrendelését, valamint Dr. Pálfi Tímea Ágnes
végelszámoló megválasztását támogató szavazatát utólagosan jóváhagyja.
Felelős:

Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra:

azonnal, értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

