KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Napirend elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
51/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
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 2016. 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 a Békés megyét érintő, kiemelt jelentőségű beruházásokról
Előadó:
Vantara Gyula, megyei fejlesztési biztos
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
5. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadása
Előadó:
Kraller József ügyvezető
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
6. Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadása
Előadó:
Wengerter Bernadett ügyvezető
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
7. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés
jóváhagyása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
8. Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének 2016. évi érvényesüléséről és
négyéves összefoglaló jelentés a megyei területrendezési terv hatályosulásáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság

9. Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben meghozott
döntéseiről
Előadó:
Ruck Márton bizottsági elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
10. A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
11. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Közgyűlés bizottságai
12. Törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciók módosítása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
13. Alapítványok támogatása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
14. Bejelentések

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Kiadmány hiteléül:

Zalai Mihály sk.
elnök

K.m.f.

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2017. (II.16.) KGY. számú, a 13/2017. (II.16.)
KGY. számú, a 14/2017. (II.16.) KGY. számú, a 15/2017. (II.16.) KGY. számú, és a 21/2017.
(II.16.) KGY. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

52/2017. (IV.13.) KGY. sz. hat.

HATÁROZAT

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja, 16 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:

Tárgy:

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 13-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló Békés megye közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatok feladatokról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal – 2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
53/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés megye közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Tájékoztató a Békés megyét érintő, kiemelt jelentőségű beruházásokról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
54/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés megyét érintő, kiemelt jelentőségű
beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal – 4 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
55/2017. (IV.13.) 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 2016. évi beszámolóját 174.141 E Ft mérlegfőösszeggel, -13.933 E Ft
adózott eredménnyel és 1.640 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, így annak
összege -12.293 E Ft-ra csökken.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:

Kraller József ügyvezető
azonnal, értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2016. évre
vonatkozó beszámolójának elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 1 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
56/2017. (IV.13.) 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 2016. évi beszámolóját 2.413 E Ft mérlegfőösszeggel, -1.601 E Ft adózott
eredménnyel és 861 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, így annak
összege -740 E Ft-ra csökken.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:

Wengerter Bernadett ügyvezető
azonnal, értelem szerint
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
57/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és
Hivatala 2016. 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

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hiteléül:

1

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

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2016.

Békéscsaba, 2017. március 24.
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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 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze.
A 2016. 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 2016. 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 2016. év során szakmai tanácsadó tevékenységével is segítette a Hivatal
szabályszerű gazdálkodását.
A 2016. 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
3

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 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét a
Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben eljárva a 49/2015. (XI.10.) PB számú határozatával fogadta el.



2016. évben a belső ellenőrzés a jóváhagyott munkaterv szerint valósult meg, amely
alapján 6 db önálló ellenőrzés, 1 db soron kívüli ellenőrzés, valamint 1 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.

2016. évben az alábbi tervszerinti és soron kívüli ellenőrzések valósultak meg:
Tárgy

Cél

Módszer

Az Önkormányzatnál és az
általa
alapított
nonprofit
gazdasági társaságoknál a
közbeszerzési
tevékenység
vizsgálata

Annak megállapítása, hogy a
közbeszerzések
lebonyolítása
megfelelően
szabályozott-e,
érvényesülnek-e
a
hatályos
jogszabályok
és
a
belső
szabályzat előírásai.
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 a
Hivatal
által
lehívott
és
felhasznált EU pénzügyi források
könyvviteli
elszámolása
szabályszerűen történt-e.

A közbeszerzések lebonyolításának
teljes körű ellenőrzése.

2015. évben lezajlott időközi
önkormányzati választásokkal
kapcsolatos
pénzügyi
elszámolások ellenőrzése.

A 2015. évi költségvetési
beszámoló vizsgálata

A Hivatalnál megvalósított,
támogatott
EU
projektek
pénzügyi
elszámolásainak
számviteli
szempontú
vizsgálata
a
helyes
könyvvezetés szempontjából
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Az OVI rendeletben a pénzügyi
elszámolásra előírtak betartásának
vizsgálata,
a
dokumentumok,
számviteli
bizonylatok
és
a
nyilvántartások ellenőrzése.

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

Tárgy

Cél

Módszer

A Hivatali dolgozók által
elszámolt utazási költségek
belső ellenőrzése, a kiküldetés
és a munkába-járás rendjének
és bizonylatainak vizsgálata.

Annak megállapítása, hogy a
Hivatal dolgozóinak a kiküldetési
és munkába járási költség
elszámolása
a
jogszabályi
előírásoknak,
belső
szabályozásoknak
megfelelően
történik-e.
Annak megállapítása, hogy a
pénzügyi-gazdálkodási
tevékenység
belső
szabályozottsága megfelelő-e a
teljes-körűség és naprakészség
szempontjából. Érvényesülnek-e
belső szabályzatok és vezetői
rendelkezések előírásai.
Annak megállapítása, hogy a
pénzeszközök
kezelése
megfelelő-e

A
belső
rendelkezések,
dokumentumok, bizonylatok és a
nyilvántartások vizsgálata.

A
Békés
megyei
Önkormányzat és Hivatala,
valamint
a
Nemzetiségi
Önkormányzatok pénzügyigazdálkodási folyamatai belső
szabályozottságának
vizsgálata
Soron kívüli ellenőrzések

A szabályzatok, eljárás rendek,
vezetői rendelkezések vizsgálata.

1 db meglepetésszerű házipénztári
ellenőrzés

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


2016. 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 2016. 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


2016. 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.
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d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása


A Bkr. 25. § a) - e) pontjaiban megfogalmazott belső ellenőri jogosultságokkal kapcsolatos korlátozások, problémák nem keletkeztek 2016. évben.

e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők


A belső ellenőrzés végrehajtását hátráltató körülmény 2016. évben nem merült fel. Az
egyéb erőforrás ellátottság (eszközök, helyiség, információk) zavartalanul rendelkezésre állt.

f) Az ellenőrzések nyilvántartása


A belső ellenőrzési vezető a 2016. 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
Az Önkormányzat nonprofit
gazdasági társaságainál a számviteli
tevékenység igényszerinti kontrollja

Eredmény
Az RLB-s kettős könyvelés, bérszámfejtés és tárgyi
eszköz nyilvántartás megfelel a számviteli törvényben és
az adótörvényekben előírt követelményeknek.
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Soron kívüli ellenőrzés

A megvalósított,
támogatott EU
projektek pénzügyi elszámolásainak
számviteli szempontú vizsgálata a
helyes könyvvezetés szempontjából
A Hivatali dolgozók által elszámolt
utazási költségek belső ellenőrzése, a
kiküldetés és a munkába-járás
rendjének
és
bizonylatainak
vizsgálata.
A Békés megyei Önkormányzat és
Hivatala, valamint a Nemzetiségi
Önkormányzatok
pénzügyigazdálkodási
folyamatai
belső
szabályozottságának vizsgálata

2015.
évben
lezajlott
időközi
önkormányzati
választásokkal
kapcsolatos pénzügyi elszámolások
ellenőrzése.
A 2015. évi költségvetési beszámoló
vizsgálata

Vizsgálat címe
Az Önkormányzatnál és az általa
alapított
nonprofit
gazdasági
társaságoknál
a
közbeszerzési
tevékenység vizsgálata

közepes kockázat

A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok működésének
belső szabályzatai a vonatkozó törvények és
kormányrendeletek előírásai alapján készültek 20142015. években. A Bm-i Német Nemz.Önk. kötelező
szabályzatai hiányoztak.
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Házipénztár kezelése
megbízható.

közepes kockázat

A belső szabályozás ellenére számos kiküldetési
rendelvényeken nem tüntették fel az utazás célját és
elrendelőjének aláírását 2015. évben.

Pénztárrovancs során a 2016. 12. 22-i pénzkészlet
egyező a napi pénztárjelentés adatával.

magas kockázatú terület

közepes kockázatú terület

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

A TÁMOP-7.2.1-11/K. sz. projektre 99.997 ezer Ft
támogatás került elszámolásra, amelynek elkülönített
számviteli nyilvántartása megfelelő volt. Eltérés,
hiányosság nem merült fel.

alacsony kockázatú terület

közepes kockázatú terület

Következtetés

A TVI öt időközi választással kapcsolatosan 133.350
Ft személyi kiadás fedezetének lehívására volt
jogosult. Az elszámolás során számviteli hiányosság
nem merül fel.

A Közbeszerzési szabályzatot külső szakértő készítette
el, azonban nem aktualizálták a törvényi változást
követően (kivétel a BMVK Kft) A Hivatal nem
rendelkezik KB szabályzattal.

Megállapítás

Intézkedést nem igényel.

A szabályzatok pótlása illetve „tervszerű”
karbantartása ajánlott.

A belső előírások maradéktalan betartása
szükséges az utazási költségek adó alóli
mentessége miatt.

Intézkedést nem igényel

Intézkedést nem igényelt, de folyamatba
épített és vezetői ellenőrzést fenn kell tartani

Intézkedést nem igényelt

A Közbeszerzési Szabályzatok aktualizálása,
illetve kiterjesztése a Hivatalra.

Javaslat

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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) Kontrollkörnyezet értékelése:
A Széchenyi 2014-2020 programozási időszakban az európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználási rendjéről szóló kormányrendelet előkészítő,
véleményező, javaslattevő és döntéshozatali feladatokat határozott meg a megyei
önkormányzatok számára az Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatban.
A 2016. évi előkészítési időszakban a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
létrehozta - aljegyzői irányítás alatt álló - projekt-menedzsmenti csoportot 6 fővel,
amelybe kvalifikált szakembereket alkalmazott, és gondoskodott továbbképzésükről,
felkészítésükről, munkakörülményeik megteremtéséről.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a
változásokat átvezették 2016. évben.
b) Kockázatkezelés értékelése:
A Hivatal kockázatkezelési stratégiával rendelkezik, melynek szempontrendszere nem
változott 2016. 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 2016. évben,
funkcionált a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés, amely a különböző 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
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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 2016. évben a
rendelkezésre álló kapacitás és idő függvényében.
A független belső ellenőrzés tervszerűen funkcionált, amelynek személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak voltak 2016. évben.
III. Az intézkedési tervek megvalósítása


A Hivatalnál a belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében – két 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 követi, amely
áthúzódik 2017. évre.

Békéscsaba, 2017. március 24.

………………………………..
Born Valéria Mária
belső ellenőrzési vezető
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Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
I.
összesen
Békéscsaba, 2017. március 24.

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

2016. évi tény

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
Békéscsaba, 2015. noveber 9.

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

2016.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

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
82,0
0,0
0,0
8,0

90,0

90,0
82,0
0,0
0,0
8,0
0,0

90,0

külső ellenőri
nap

terv

Ellenőrzések összesen

tény

90,0
82,0
0,0
0,0
8,0
0,0

90,0

90,0
82,0
0,0
0,0
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
82,0
0,0
0,0
8,0

90,0
90,0
82,0
0,0
0,0
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

2016. évi tény

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
96,0
0,0
0,0
8,0

104,0

104,0
96,0
0,0
0,0
8,0
0,0

104,0

külső embernap

terv

Külső kapacitás
összesen4

tény

104,0
96,0
0,0
0,0
8,0

104,0

104,0
96,0
0,0
0,0
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

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 13-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének 2016. évi érvényesüléséről és
négyéves összefoglaló jelentés a megyei területrendezési terv hatályosulásáról
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
58/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1.

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Békés megye területrendezési tervének 2016 évi érvényesüléséről szóló tájékoztatót és a területrendezési terv hatályosulásáról
szóló négy éves összefoglaló jelentést;

2.

felkéri elnökét, hogy a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a határozatot és mellékletét küldje meg a területrendezésért felelős miniszternek.

Felelős:

Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző
Határidő:
2017. április 20.
Határidő a beszámolásra: 2017. június 30.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hiteléül:

1

58/2017. (IV. 13.) KGY határozat melléklete

TÁJÉKOZTATÓ
Békés megye területrendezési tervének 2016. évi érvényesüléséről és
NÉGYÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
a megyei területrendezési terv hatályosulásáról
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 főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja úgy
rendelkezik, hogy az önkormányzati főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési
eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló
jelentést készít a Közgyűlés részére. A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 7. § g) pontjában foglalt rendelkezés alapján a megyei önkormányzat elvégzi a
megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a
területrendezésért felelős miniszter részére. E rendelkezések szerinti tájékoztatót és négyéves
jelentést az alábbiak tartalmazzák.
Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének 2016. évi érvényesüléséről
A megyei területrendezési tervek jellemzően a településrendezési tevékenység folyamatában
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: országos
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.
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A településrendezési eszközöket készítő tervezők általában ismerik és alkalmazzák a
területrendezési tervekben foglaltakat, a települési tervek kidolgozásánál az önkormányzatok
felé képviselik azok előírásait.
A véleményezésre benyújtott tervek 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. Megállapíthatjuk,
hogy a lefolytatott eljárásokban a jogszabályra történő hivatkozással adott észrevételeink a
tervek véglegesítése során figyelembevételre kerültek.
Kimutatás a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban véleményezett
településrendezési eszközökről
Ssz.

Település
megnevezése

1.
Battonya
2.
Békés
3.
Békéscsaba
4.
Doboz
5.
Ecsegfalva
6.
Gyomaendrőd
7.
Gyula
8.
Kamut
9.
Kaszaper
10.
Kétsoprony
11.
Kondoros
12.
Körösladány
13.
Lőkösháza
14.
Medgyesbodzás
15.
Medgyesegyháza
16.
Murony
17.
Orosháza
18.
Örménykút
19.
Pusztaottlaka
20.
Sarkad
21.
Szarvas
22.
Szeghalom
23.
Tótkomlós
24.
Újkígyós
25.
Vésztő
Összesen

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

1
1
1

1
1
2
2
1
2
1
21
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Településrendezési
eszközök tervezeteinek
véleményezése (db)
1
5
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
28

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása jogszabályban meghatározottak szerint
lehet: teljes, egyszerűsített vagy tárgyalásos, illetve állami főépítészi eljárás. (Utóbbi
eljárásban a megyei önkormányzat nem vesz részt.) A településrendezési eszközök
módosítására, készítésére irányuló, a megyei önkormányzat bevonásával lefolytatott 2016. évi
eljárások közül 8 egyszerűsített, 6 pedig tárgyalásos eljárásban került lefolytatásra, a többi az
un. teljes eljárásban.
A lényegesen egyszerűbb és rövidebb eljárási idővel járó tárgyalásos eljárásokat az M44 jelű
gyorsforgalmi út építésének és a 120-as vasúti fővonal Békéscsaba és az Lőkösháza
(országhatár) közötti szakaszának fejlesztése településrendezési feltételeinek megteremtése
érdekében folytatták le, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségükre tekintettel.
Az elmúlt évben az eljárások túlnyomó többsége településrendezési eszközök módosítására
irányult, csupán 4 eljárás vonatkozott meglévő településrendezési eszköznek az adott
település (Körösladány, Orosháza, Pusztaottlaka, Tótkomlós) teljes közigazgatási területre
kiterjedő teljes körű felülvizsgálatára, egy eljárás keretében pedig olyan településen kezdődött
meg a településrendezési eszközök készítése, ahol eddig nem volt (Ecsegfalva).
Négyéves összefoglaló jelentés a megyei területrendezési terv hatályosulásáról
Az összefoglaló jelentés 2012. július 27. (a megyei területrendezési terv módosításának
hatálybalépésétől 2016. december 31-ig terjedő időszakot érinti.
A megyei területrendezési tervekben foglaltak teljes körű érvényesítésének feltétele, hogy
azok összhangban legyenek a magasabb szintű jogszabályokkal, többek között az OTrT-vel.
A megyei területrendezés terv és az OTrT közötti összhang az OTrT 2008. évi módosítását
követően a megyei terv 2012. évi módosításának hatálybalépésével állt helyre. Ez az állapot
azonban csak 2014. január 1-jéig állt fenn, ekkor ugyanis az OTrT újabb átfogó módosítása
lépett hatályba. Az OTrT 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása olyan mértékű és
jellegű változásokat hozott, amelyek következtében a megyei terv és az országos terv
összhangja megszűnt. Ennek az állapotnak az áthidalására az OTrT-ben megállapított
átmeneti szabályok szolgálnak, amelyek a megyei terv használatát korlátozzák azoknak a
tartalmi elemeknek a tekintetében, amelyek vonatkozásában az összhang megszűnt: A
településrendezési eszközök készítése és módosítása során az országos jelentőségű
infrastruktúra elemeket, egyedi építményeket az OTrT alapján kell figyelembe venni, nem a
megyei terv szerint. Az OTrT módosítása számos a megyei tervben alkalmazott, illetve
megállapított térségi övezetet megszüntetett. Alkalmazni csak azokat a megyei tervi
övezeteket lehet, amelyeket az OTrT módosítás nem szüntetett meg. Az övezetek
településrendezési szintű lehatárolását az erre felhatalmazott államigazgatási szervek
adatszolgáltatása alapján kell elvégezni. A térségi terület-felhasználási kategóriákat viszont
továbbra is a megyei tervi lehatárolás szerint kell alkalmazni.
A fentiek következményeként a 2005-ben elfogadott, 2012-ben módosított megyei
területrendezési terv 2014-től csak korlátozottan volt érvényesíthető. Tovább nehezítette az
érvényesítést, hogy az OTrT átmeneti rendelkezéseit az egyes szereplők gyakran eltérően
értelmezték, értelmezik. Az övezetek lehatárolásához adatszolgáltatással felruházott
államigazgatási szervek nem mindegyike tudott megfelelő adatokat közölni.
A településrendezési eszközök tervezeteire vonatkozó megyei önkormányzati véleményekben
megfogalmazott észrevételek jellemzően a megyei tervi terület-felhasználási kategóriákra
vonatkozó rendelkezések figyelmen kívül hagyása miatt kerülnek megfogalmazásra - gyakran
nem, vagy nem egyértelműen kerül igazolásra a véleményezésre megküldött
dokumentációban a területi korlátozások teljesülése. Gyakran észrevételezésre ad okot az is,
hogy a térségi övezetek lehatárolására nem, vagy nem a jogszabályokban meghatározott
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eljárás betartásával kerül sor. Ugyanakkor fontos körülmény, hogy egyes térségi övezetek
vonatkozásában a kijelölt államigazgatási szerv nem tud adatot szolgáltatni azok
lehatárolásához. Jellemző példája ennek a földtani veszélyforrás terület övezet.
A megyei terv és az OTrT összhangjának 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.
- el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési
tervét,
- a feladat végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását.
A kormányhatározatok végrehajtásával kapcsolatos munka országos szinten megkezdődött.
Ami azt is jelenti, hogy a megyei terveket nem a 2014 januárjában hatályba lépett OTrT
módosítással kell majd összehangolni, hanem a kormányhatározatok alapján elkészített új
OTrT-vel.
A Miniszterelnökség 2017. januári tájékoztatása szerint ez év végéig el kell készíteni az új
OTrT-t és elfogadásra be kell nyújtani az Országgyűlésnek. Eddig az időpontig el kell végezni
a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatát és el kell készíteni a módosítási javaslatukat.
Elfogadásukra az új OTrT elfogadását követően kerülhet sor.
A Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára arról is tájékoztatta a
megyei önkormányzatokat, hogy a területrendezési tervek (országos és megyei) készítésének
feladatához a 2017. évi költségvetésben 639,5 millió forint áll rendelkezésre. Ebből a
forrásból a megyei tervek elkészítéséhez a megyei önkormányzatok megyénként 15 millió
forint központi hozzájárulásra számíthatnak. A forrás igénylésének módját előkészítés alatt
álló jogszabály fogja meghatározni.
A területrendezési megújítása, módosítása sürgető feladat, mert a hatályos rendelkezések
szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án
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hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével
elkészített és elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók.
(Néhány kivételtől eltekintve valamennyi település ilyen dokumentummal rendelkezik.) A
határidő lejárta előtt, várhatóan 2018-ban, tömegesen fognak megkezdődni a
településrendezési eszközök megújításának eljárásai, amennyiben a határidő nem módosul.
Kívánatos lenne, ha eddig rendelkezésre állnának az új területrendezési tervek.
Békéscsaba, 2017. április 4.
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KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben meghozott
döntéseiről
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 1 nem szavazat és 1 tartózkodás –
az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
59/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Területfejlesztési Bizottságnak a
Közgyűlés felhatalmazása alapján meghozott, a határozat mellékletében felsorolt döntéseiről
szóló beszámolót.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciók módosítása
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
60/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
1. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja és jóváhagyja a határozat 2. számú
mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratot.
2. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a módosító, és az új,
egységes szerkezetű alapító okiratot írja alá.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
dr. Moka Eszter jegyző
azonnal
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Okirat száma: TJO/200/2017.

Módosító okirat
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
által 2015. április 9. napján kiadott TJO/10-74/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 60/2017. (IV. 13.)
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint módosul:
4.4.. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése az
alábbiakkal egészül ki:

1
2
3

kormányzati funkciószám
013330

kormányzati funkció megnevezése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Békéscsaba, 2017. április 13.
P.H.
aláírás

Okirat száma: TJO/200-2/2017.

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

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

2 A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1

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

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1 megnevezése: Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2 székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

4 A költségvetési szerv tevékenysége
4.1

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint
koordinációs feladatokat lát el

4.2

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok
tevékenysége

és

társulások

igazgatási

4.3

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

4.4

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.
2.

kormányzati
funkciószám
011130
011140

3. 011210
4. 013330
5. 013340
6.
7.
8.

013350
016010
016020

9. 016080
10.041140

4.5

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az állami vagyonnal való gazdálkodás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Területfejlesztés igazgatása

11.041231
12.041233

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

13.062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

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

5 A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1

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

5.2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és annak végrehajtásáról szóló jogszabályok
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

munkaviszony

3

egyéb
foglalkoztatásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
irányuló jogviszony (pl.
megbízási jogviszony)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Békés
Megyei
Önkormányzat
2017.
április
13.
napján
kelt,
………………………………………………… napjától alkalmazandó TJO/200/2017.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
Magyar Államkincstár

P.H.

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2017.

április

13-i

nyílt

ülésének

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetével 8MTA CSFK
GGI) az INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PROGRAM keretében
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
62/2017. (IV.13.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az INTERREG V-A ROMÁNIAHUNGARY PROGRAM keretében kidolgozott PA5 – Improve risk-prevention and
disaster management (Kockázat megelőzés és katasztrófa-kezelés) pályázatban a Békés
Megyei Önkormányzat partnerként való részvételét, és sikeres pályázat estén a Magyar
Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és
Geofizikai Intézetével együttműködési megállapodás megkötését.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

