KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 18-i rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Napirend elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
1/2018. (I.18. KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018.január 18-i ülésének napirendjét a
következők szerint állapítja meg:
Nyílt ülés napirendi pontja:
1. Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban (osztott anyag)
Előadó:
Zalai Mihály elnök
2. Békés megye Területrendezési Tervének módosítás
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Zárt ülés napirendi pontja:
3. Egyetértési jog gyakorlása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 18-i rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
2/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. megismerte a 2018. január 12-én, Budapesten, Polgármesteri összefogás a
bevándorlásszervező irodákkal szemben tárgyban rendezett konferencia keretében
elfogadott „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívást.
2. úgy dönt, hogy elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy Békés megyében
bevándorlásszervező irodákat működtessenek.
3. úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés
miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a
Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
4. felkéri elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa Magyarország miniszterelnökét.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
2018. január 31.
2018. február 28.

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 18-i rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Békés Megye Területrendezési Tervének módosítása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
3/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. úgy dönt, hogy az Országos Területrendezési Tervvel történő összehangolás érdekében
módosítja Békés megye hatályos területrendezési tervét, és megindítja az ehhez szükséges
eljárásokat,
2. egyetért azzal, hogy a megyei területrendezési terv módosítása költségeinek finanszírozása
a Békés Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között létrejött támogatási
szerződés alapján folyósításra kerülő 20 millió Ft vissza nem térítendő állami hozzájárulás
terhére történik,
3. *felhatalmazza elnökét a tervező kiválasztására irányú beszerzési eljárás megindítására,
lebonyolítására és a tervezési szerződés aláírására,
4. felkéri elnökét a tervkidolgozás megkezdéséhez szükséges eljárási cselekmények
megindítására, a szükséges intézkedések megtételére, köztük a tervkidolgozás alapját
képező digitális adatbázisok és adatok térítésmentes beszerzésére a földmérési és
térinformatikai államigazgatási szerv megkeresésével.
5. kinyilvánítja, hogy a megyei önkormányzat a 4. pont szerinti digitális adatbázisokat és
adatokat kizárólag Békés megye hatályos területrendezési tervének 1. pontban elhatározott
módosításához használja fel és felhatalmazza elnökét az erre vonatkozó nyilatkozat
aláírására,
6. felhatalmazza Területfejlesztési Bizottságát a tervkidolgozási, egyeztetési és elfogadási
eljárások során szükséges döntések meghozatalára azzal, hogy az elkészült tervek,
dokumentumok egyeztetésre bocsátásáról, az egyeztetési eljárás során beérkezett
véleményekről, valamint a terv elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző
folyamatos
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:
*módosította az 53/2018. (IV.12.) KGY sz. hat.

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 18-i rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Békés Megye Területrendezési Tervének módosítása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
3/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. úgy dönt, hogy az Országos Területrendezési Tervvel történő összehangolás érdekében
módosítja Békés megye hatályos területrendezési tervét, és megindítja az ehhez szükséges
eljárásokat,
2. egyetért azzal, hogy a megyei területrendezési terv módosítása költségeinek finanszírozása
a Békés Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között létrejött támogatási
szerződés alapján folyósításra kerülő 20 millió Ft vissza nem térítendő állami hozzájárulás
terhére történik,
3. felhatalmazza elnökét a tervező kiválasztására irányú beszerzési eljárás megindítására,
lebonyolítására és a tervezési szerződés aláírására, azzal, hogy a tervezési szerződés
aláírására csak a T/18783 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről c. törvényjavaslat országgyűlési elfogadását követően kerülhet sor,
4. felkéri elnökét a tervkidolgozás megkezdéséhez szükséges eljárási cselekmények
megindítására, a szükséges intézkedések megtételére, köztük a tervkidolgozás alapját
képező digitális adatbázisok és adatok térítésmentes beszerzésére a földmérési és
térinformatikai államigazgatási szerv megkeresésével.
5. kinyilvánítja, hogy a megyei önkormányzat a 4. pont szerinti digitális adatbázisokat és
adatokat kizárólag Békés megye hatályos területrendezési tervének 1. pontban elhatározott
módosításához használja fel és felhatalmazza elnökét az erre vonatkozó nyilatkozat
aláírására,
6. felhatalmazza Területfejlesztési Bizottságát a tervkidolgozási, egyeztetési és elfogadási
eljárások során szükséges döntések meghozatalára azzal, hogy az elkészült tervek,
dokumentumok egyeztetésre bocsátásáról, az egyeztetési eljárás során beérkezett
véleményekről, valamint a terv elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző
folyamatos
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

MEZŐHEGYES
TOP-1.1.1-16-BS1- Iparterület kialakítása VÁROSI
2017-00007
Mezőhegyesen
ÖNKORMÁNYZA
T

7.

Helyszín, Dátum

SARKAD VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

TOP-1.1.1-16-BS1- Gazdaságfejlesztés
2017-00005
Sarkadon

5.

Támogatást
igénylő neve

Füzesgyarmat
Város
Önkormányzata

Támogatási kérelem
címe

Füzesgyarmati
TOP-1.1.1-16-BS1Vállalkozói Park
2017-00004
kialakítása

Támogatási
kérelem száma

4.

Sorszám

Mezőhegyes

Sarkad

Füzesgyarmat

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

Megvalósítási Igényelt támogatás
helyszín
összege (Ft)

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

n.r

n.r

Az adott fejlesztés nem kellő mértékben járul hozzá a megyei gazdaság
egészének növekedéséhez, a gazdaságfejlesztési fókuszú ITP, ezen
keresztül a TOP céljainak, indikátorainak teljesüléséhez, mert az adott
fejlesztés keretében igényelt támogatásával szemben vállalt
elutasításra javasol
indikátorérték nem elégséges. Más támogatási kérelmeket figyelembe
véve, a támogatási összegek közötti arányos különbség, nem egyenesen
arányos az indikátor vállalások összegével.

A projekt illeszkedése a Békés Megyei Integrált Területi
Programjához nem megfelelően került bemutatásra. A projekt és a
HACS-ok által kidolgozott HFS-ek koherenciája, a TOP és VP
források szinergiájával megvalósítható multiplikatív
elutasításra javasol
beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez történő
magasabb szintű hozzájárulás, illetve a beruházás illeszkedése a
működési terület szerinti HACS HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került bemutatásra.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

A projekt illeszkedése a Békés Megyei Integrált Területi
Programjához nem megfelelően került bemutatásra. A projekt és a
HACS-ok által kidolgozott HFS-ek koherenciája, a TOP és VP
források szinergiájával megvalósítható multiplikatív
elutasításra javasol
beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez történő
magasabb szintű hozzájárulás, illetve a beruházás illeszkedése a
működési terület szerinti HACS HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került bemutatásra.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
Területi szereplő egyetértése a
tartalmi értékelés
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés közgyűlési határozat
megállapításának összesítésével
összesítése)
száma

DEB egyetértés

"Egyetértési jog gyakorlása" tárgyú előterjesztés melléklete

Vésztő

VÉSZTŐ VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

TOP-1.1.2-16-BS1- Inkubátorház
2017-00009
létesítése Vésztőn

9.

Helyszín, Dátum

Békés

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

TOP-1.1.2-16-BS1- Békés, inkubátorház
2017-00008
létrehozása

8.

Pusztaottlaka

BMKP Békés
Megyei Kitörési
Pont Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szolgáltatói
TOP-1.1.2-16-BS1inkubátorház
2017-00005
kialakítása

Szarvas

200 400 000 Ft

300 000 000 Ft

140 000 000 Ft

499 985 850 Ft

Igényelt
Megvalósítási
támogatás összege
helyszín
(Ft)

5.

Támogatást
igénylő neve

SZARVAS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási kérelem
címe

Inkubátorház építése
TOP-1.1.2-16-BS1- Szarvason a gazdaság
2017-00001
élénkítésének
érdekében

Támogatási
kérelem száma

1.

Sorszám

200 600 000 Ft

300 000 000 Ft

140 000 000 Ft

499 985 850 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

99,90%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

n.r

n.r

n.r

támogatásra javasol

A projekt nem megfelelő mértékben
illeszkedik Békés Megye Integrált
Területi Programjához, a nagyobb
arányú részcélokat érintő támogatást
igénylők projektjei előnyben részesültek.
Előnyben részesültek azon támogatási
kérelmek, ahol a fejlesztés jelentős
munkanélküliséggel sújtott településen
valósul meg. A társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen
elutasításra javasol
megvalósuló projektek előnyben
részesültek. A projekt és a HACS-ok
által kidolgozott HFS-ek koherenciája, a
TOP és VP források szinergiájával
megvalósítható multiplikatív
beruházásokat támogató, a
gazdaságfejlesztéshez történő magasabb
szintű hozzájárulás, illetve a beruházás
illeszkedése a működési terület szerinti
HACS HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került bemutatásra.

A „Versenyképességet javító-, értékalapú-,
horizontális gazdaságfejlesztés” stratégiai cél
elutasításra javasol
részcéljaihoz történő illeszkedés nem
megfelelően került bemutatásra.

n.r

n.r

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol - csökkentett összköltséggel és
feltételekkel

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

A projekt nem megfelelő mértékben
illeszkedik Békés Megye Integrált
Területi Programjához, a nagyobb
arányú részcélokat érintő támogatást
igénylők projektjei előnyben részesültek.
Előnyben részesültek azon támogatási
kérelmek, ahol a fejlesztés jelentős elutasításra javasol
munkanélküliséggel sújtott településen
valósul meg. A társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen
megvalósuló projektek előnyben
részesültek.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

Helyszín, Dátum

Pusztaottlaka

Kondoros

Szarvas

Méhkerék

SZABADKÍGY
ÓS KÖZSÉG
Szabadkígyós
ÖNKORMÁNY
ZATA

BMKP Békés
Megyei Kitörési
Pont Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Termelői piactér
TOP-1.1.3-16-BS1kialakítása
2017-00017
Pusztaottlakán

17.

Helyi termékek
piacra jutását
segítő agrárlogisztikai
fejlesztés
Szabadkígyóson

KONDOROS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Helyi termékek
TOP-1.1.3-16-BS1- modern színterének
2017-00016
komplex kialakítása
Kondoroson

16.

TOP-1.1.3-16BS1-201700018

SZARVAS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Közétkeztetési
célokat szolgáló
TOP-1.1.3-16-BS1fejlesztés
2017-00015
megvalósítása
Szarvas városban

15.

18.

MÉHKERÉK
KÖZSÉG ROMÁN
NEMZETISÉGI
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZA
T

Piac kialakítása
TOP-1.1.3-16-BS1- Méhkeréken a helyi
2017-00012
termelők támogatása
érdekében

12.

79 949 039 Ft

75 000 000 Ft

195 129 229 Ft

500 000 000 Ft

61 810 720 Ft

66 625 055 Ft

Piac kialakítása
GESZT KÖZSÉG
TOP-1.1.3-16-BS1- Geszten a helyi
ÖNKORMÁNYZA
2017-00006
termelők és termékek
TA
támogatása érdekében

6.

Geszt

45 000 000 Ft

Igényelt támogatás
összege (Ft)

MAGYARBÁNHE
A helyi piac
TOP-1.1.3-16-BS1GYES KÖZSÉG
Magyarbánhegy
fejlesztése
2017-00004
ÖNKORMÁNYZA
es
Magyarbánhegyesen
TA

Megvalósítási
helyszín

4.

Támogatást
igénylő neve

35 784 703 Ft

Támogatási kérelem
címe

FÜZESGYARMA
TOP-1.1.3-16-BS1- Füzesgyarmati Piactér T VÁROS
Füzesgyarmat
2017-00002
kialakítása
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási
kérelem száma

2.

Sorszám

79 949 039 Ft

75 000 000 Ft

195 129 229 Ft

500 000 000 Ft

61 810 720 Ft

66 625 055 Ft

45 000 000 Ft

35 784 703 Ft

A projekt összköltsége
(Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra
javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

179 129 229 Ft

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

n.r

támogatásra javasol

Az adott fejlesztés kellő mértében járul hozzá a megyei gazdaság
egészének növekedéséhez, a gazdaságfejlesztési fókuszú ITP, ezen
keresztül a TOP céljainak, indikátorainak teljesüléséhez. A fejlesztés a támogatásra javasol
minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív
keretösszeg terhére támogatható.

támogatásra javasol

n.r

n.r

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol - csökkentett összköltséggel és
feltételekkel

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol - csökkentett összköltséggel és
feltételekkel

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

179 129 229 Ft

n.r

Területi szempontú értékelésnél a szabad vállalkozási zónának számító
települések előnyt élveznek.
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015 Korm. rendelet szerinti
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben részesünek.
elutasításra javasol
A támogatási kérelemben ismertetett fejlesztési elképzelés nem járul
hozzá a "Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális
gazdaságfejlesztés" stratégiai célhoz, mivel a beruházás tárgya
közétkeztetés fejlesztése.

Az adott fejlesztés kellő mértében járul hozzá a megyei gazdaság
egészének növekedéséhez, a gazdaságfejlesztési fókuszú ITP, ezen
keresztül a TOP céljainak, indikátorainak teljesüléséhez, azonban a
támogatásra nem áll rendelkezésre a teljes keretösszeg.

n.r

n.r

n.r

támogatásra javasol

n.r

A projekt illeszkedése a Békés Megyei Integrált Területi
Programjához nem megfelelően került bemutatásra. A projekt és
a HACS-ok által kidolgozott HFS-ek koherenciája, a TOP és
VP források szinergiájával megvalósítható multiplikatív
elutasításra javasol
beruházásokat támogató, a gazdaságfejlesztéshez történő
magasabb szintű hozzájárulás, illetve a beruházás illeszkedése a
működési terület szerinti HACS HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került bemutatásra.

A fejlesztés nem jelentős munkanélküliséggel sújtott településen
valósul meg.
A "Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális
elutasításra javasol
gazdaságfejlesztés" stratégiai cél részcéljaihoz történő illeszkedés nem
megfelelően került bemutatásra, a leírt magyarázat nem megfelelő
mértékben támasztja alá az illeszkedést.
A létrehozandó infrastruktúra működtetése során nem tervezik
megújuló energia hasznosítását.

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015 Korm. rendelet szerinti
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben részesünek.
A létrehozandó infrastruktúra működtetése során nem tervezik
elutasításra javasol
megújuló energia hasznosítását.
A fejlesztés nem jelentős munkanélküliséggel sújtott településen
valósul meg.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

támogatásra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Javasolt
támogatás:
70 235 074 Ft

támogatásra javasol

újraértékelés volt támogatásra javasol

Javasolt
támogatás
összege:
59 334 220 Ft

Megjegyzés

DEB egyetértés
Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

7.

Helyszín, Dátum

Gyula

GYULA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

TOP-1.2.1-16-BS1- A vízi turizmus
2017-00008
fejlesztése Gyulán

169 999 630 Ft

533 000 000 Ft

169 999 630 Ft

533 000 000 Ft

Megvalósítási Igényelt támogatás A projekt összköltsége
helyszín
összege (Ft)
(Ft)

Szarvas

Támogatást
igénylő neve

SZARVAS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási kérelem
címe

5.

Támogatási
kérelem száma

Fenntartható
turizmusfejlesztés
TOP-1.2.1-16-BS1Szarvason - a Kacsa
2017-00005
tó és környezetének
komplex fejlesztése

Sorszám

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

n.r

Az adott fejlesztés nem kellő mértékben járul hozzá a
megyei gazdaság egészének növekedéséhez, a
gazdaságfejlesztési fókuszú ITP, ezen keresztül a
TOP céljainak, indikátorainak teljesüléséhez, mert az
adott fejlesztés keretében igényelt támogatásával elutasításra javasol
szemben vállalt indikátorérték nem elégséges. Más
támogatási kérelmeket figyelembe véve, a támogatási
összegek közötti arányos különbség, nem egyenesen
arányos az indikátor vállalások összegével.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

A projekt nem megfelelő mértékben
illeszkedik Békés Megye Integrált Területi
Programjához, a nagyobb arányú részcélokat
érintő támogatást igénylők projektjei előnyben
részesültek. Előnyben részesültek azon
elutasításra javasol
támogatási kérelme ahol a fejlesztés jelentős
munkanélküliséggel sújtott településen valósul
meg. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
megvalósuló projektek előnyben részesültek.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00001

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00004

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00005

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00008

4.

5.

8.

Támogatási kérelem száma

1.

Sorszám

Szeghalom

Az óvodai nevelés
feltételeinek
korszerűsítése a
GYOMAENDRŐD
Gyomaendrőd –
VÁROS
Gyomaendrőd
Csárdaszállás - Hunya ÖNKORMÁNYZA
Kistérségi Óvoda
TA
Százszorszép
Óvodájában

Szeghalmi Tündérkert
Óvoda és Bölcsőde
SZEGHALOM
Fáy utcai, valamint a
VÁROS
Kossuth utcai
ÖNKORMÁNYZA
telephelyeinek
TA
infrastruktúrafejlesztése

FÜZESGYARMA
T VÁROS
Füzesgyarmat
ÖNKORMÁNYZA
TA

Füzesgyarmati
Bölcsőde felújítása,
bővítése

Murony

MURONY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZA
TA

A Területfejlesztési
Operatív Program
keretében
megvalósítandó
bölcsődei- óvodai
infrastruktúra
fejlesztése a Muronyi
Önkormányzati
Óvodában

Megvalósítási
helyszín

Támogatást
igénylő neve

Támogatási kérelem
címe

55 000 000 Ft

99 990 421 Ft

172 720 000 Ft

76 200 000 Ft

Igényelt támogatás
összege (Ft)

55 000 000 Ft

99 990 421 Ft

172 720 000 Ft

76 200 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.
elutasításra javasol
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.
elutasításra javasol
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A beruházás NEM a 105/2015
Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
elutasításra javasol
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a "A szabad
vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő településen megvalósuló fejlesztések
előnyben részesülnek. A fejlesztést NEM "A
szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő települések valamelyikében kívánják
megvalósítani.

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.
elutasításra javasol
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Tartalmi értékelés

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00011

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00014

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00016

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00024

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029

14.

16.

24.

26.

28.

Támogatási kérelem száma

11.

Sorszám

ELEK VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Óvoda fejlesztés és
bölcsőde kialakítás
Eleken

KÉTEGYHÁZA
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZA
TA

A kétegyházi
bölcsőde épületének
fejlesztése, illetve a
szükséges eszközök
beszerzése

SZARVAS
"Aprók Kertje"
VÁROS
Bölcsőde felújítása és
ÖNKORMÁNYZA
eszközbeszerzése
TA

SARKAD VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Óvodafejlesztés
Sarkadon

„Zsadányi Tündérkert Zsadány Község
Óvoda fejlesztése”
Önkormányzat

Nagyszénás
Nagyközség
Önkormányzata

Támogatást
igénylő neve

A Nagyszénási
Önkormányzati
Óvoda fejlesztése

Támogatási kérelem
címe

Szarvas

Kétegyháza

Sarkad

Zsadány

Elek

Nagyszénás

Megvalósítási
helyszín

28 500 000 Ft

20 626 616 Ft

297 558 501 Ft

119 311 469 Ft

200 000 000 Ft

281 076 053 Ft

Igényelt támogatás
összege (Ft)

28 500 000 Ft

20 626 616 Ft

297 558 501 Ft

119 311 469 Ft

200 000 000 Ft

281 076 053 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

n.r

támogatásra javasol

n.r

n.r

n.r

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a elutasításra javasol
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.

támogatásra javasol

n.r

"Békés Megye Területfejlesztési Programja 20142020 Stratégiai Program" című dokumentumban
nevesített „Térségspecifikus brandek fejlesztése a
megye perifériális helyzetű településein” és a
„Társadalmi-gazdasági kohézió erősítése a megye elutasításra javasol
mag- és perifériális helyzetű térségei között”
stratégiai cél részcéljaihoz történő illeszkedés a
projekt adatlapon nem kellő részletezettséggel
jelenik meg.

n.r

n.r

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. Területi szempontú értékelésnél a
105/2015 Korm. rendelet szerinti társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen megvalósuló
fejlesztések előnyben részesülnek. A beruházás a
NEM a 105/2015 Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
elutasításra javasol
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a "A szabad
vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő településen megvalósuló fejlesztések
előnyben részesülnek. A fejlesztést NEM "A
szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő települések valamelyikében kívánják
megvalósítani.

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. Területi szempontú értékelésnél a
105/2015 Korm. rendelet szerinti társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen megvalósuló
fejlesztések előnyben részesülnek. A beruházás a
NEM a 105/2015 Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
elutasításra javasol
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.
Területi szempontú értékelésnél a "A szabad
vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő településen megvalósuló fejlesztések
előnyben részesülnek. A fejlesztést NEM "A
szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében
szereplő települések valamelyikében kívánják
megvalósítani.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

Összesített DEB Döntési javaslat

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Tartalmi értékelés

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

támogatásra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

31.

Sorszám

Helyszín, Dátum

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00032

Támogatási kérelem száma

Óvodafejlesztés és
mini bölcsőde
kialakítása Vésztőn

Támogatási kérelem
címe

VÉSZTŐ VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatást
igénylő neve

Vésztő

Megvalósítási
helyszín

154 368 500 Ft

Igényelt támogatás
összege (Ft)

154 622 500 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

99,84%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen
kerülne végrehajtásra.
elutasításra javasol
Területi szempontú értékelésnél a 105/2015
Korm. rendelet szerinti jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések
településen megvalósuló fejlesztések előnyben
részesülnek. A tervezett beruházás a NEM a
105/2015 Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott
településen kerülne végrehajtásra.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

n.r

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

Gyula

A Reibel Mihály
Városi Művelődési
ELEK VÁROS
TOP-2.1.1-16-BS1Központ és Könyvtár ÖNKORMÁNYZA
2017-00005
funkcionális
TA
megújítása

GYULA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

5.

6.

Helyszín, Dátum

TOP-2.1.1-16-BS1- Volt relégyár
2017-00006
rehabilitálása

Elek

Újkígyósi helyi
termékek,
TOP-2.1.1-16-BS1- szolgáltatások piacra Újkígyós Város
2017-00004
jutását segítő
Önkormányzata
infrastruktúra
kialakítása

4.

Újkígyós

Füzesgyarmat

Füzesgyarmat
Város
Önkormányzata

Multifunkcionális
TOP-2.1.1-16-BS1közösségi központ
2017-00002
építése a Sárréten!

Mezőberény

468 000 000 Ft

200 000 000 Ft

154 475 180 Ft

540 000 000 Ft

140 000 000 Ft

Megvalósítási Igényelt támogatás
helyszín
összege (Ft)

2.

Támogatást
igénylő neve

MEZŐBERÉNY
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási kérelem
címe

Barnamezős területek
TOP-2.1.1-16-BS1- rehabilitációja- A
2017-00001
Hosszú-tó rekreációs
célú fejlesztése

Támogatási
kérelem száma

1.

Sorszám

468 000 000 Ft

200 000 000 Ft

154 475 180 Ft

540 000 000 Ft

140 000 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Döntési javaslat

támogatásra javasol

n.r

n.r

A fejlesztéssel érintett település nem szabad vállalkozási
zónában helyezkedik el. A szabad vállalkozási zónában
elhelyezkedő támogatást igénylők
Támogatási kérelmei előnyben részesültek A projekt
nem illeszkedik GINOP-források által kedvezményezett
elutasításra javasol
gazdaságfejlesztési akciókhoz. A létrehozandó
infrastruktúra működtetése során tervezik megújuló
energia hasznosítását, azonban a kapcsolódó technológia
költségének az aránya a teljes projekt költségvetéséhez
képest nem lett bemutatva.

n.r

n.r

támogatásra javasol

n.r

n.r

A projekt nem megfelelő mértékben illeszkedik Békés
Megye Integrált Területi Programjához, előnyben
részesültek azon támogatási kérelmek, amelyekben a
programban nevesített stratégiai célok nagyobb
mértékben valósulnak meg. A település
népességmegtartó képessége alacsony, a fejlesztés
gazdasági, népességmegtartó hatása nem megfelelően elutasításra javasol
került bemutatásra. A megvalósuló fejlesztés nem tud
megfelelő ösztönző hatást kifejteni a vállalkozások
további befektetéseire. A projekt és a HACS-ok által
kidolgozott HFS-ek koherenciája, illetve a beruházás
illeszkedése a működési terület szerinti HACS HFS-ének
célrendszeréhez nem megfelelően került bemutatásra.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

elutasításra javasol

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

GINOP-források által kedvezményezett
gazdaságfejlesztési akciókhoz történő illeszkedés,
kapcsolódás nem megfelelően került bemutatásra. A
fejlesztés gazdasági, népességmegtartó hatása nem
megfelelően került bemutatásra. Előnyben részesültek a
folyamatban lévő fejlesztésekhez kapcsolódó projektek.
A létrehozandó infrastruktúra működtetése során tervezik elutasításra javasol
megújuló energia hasznosítását, azonban a kapcsolódó
technológia költségének az aránya a teljes projekt
költségvetéséhez képest nem lett bemutatva. Előnyben
részesültek azon támogatási kérelme ahol a fejlesztés
jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul
meg.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

SARKAD VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Környezettudatos
TOP-2.1.2-16-BS1városfejlesztés
2017-00009
Sarkadon

Zöld infrastruktúra
TOP-2.1.2-16-BS1- fejlesztése Szarvason Szarvas Város
2017-00010
a fenntartható fejlődés Önkormányzata
érdekében

7.

8.

Gyula

Kondoros

GYULA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

KONDOROS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

TOP-2.1.2-16-BS1- Zöld-város projekt
2017-00012
Gyulán

Zöld Város
TOP-2.1.2-16-BS1kialakítása
2017-00014
Kondoroson

10.

12.

Szarvas

Sarkad

Szeghalom

SZEGHALOM
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

A Szeghalmi
Szeleskerti főgyűjtő
csatorna partján
TOP-2.1.2-16-BS1- szabadidő park
2017-00004
kialakítása, valamint
a város központjában
egy helyi őstermelői
piac építése

299 658 950 Ft

252 682 449 Ft

500 000 000 Ft

99 976 000 Ft

200 096 963 Ft

250 000 000 Ft

Igényelt
Megvalósítási
támogatás összege
helyszín
(Ft)

4.

Támogatást
igénylő neve

GYOMAENDRŐD
VÁROS
Gyomaendrőd
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási kérelem
címe

Gyomaendrőd
TOP-2.1.2-16-BS1- gyomai városrész
2017-00001
központjának
rehabilitációja

Támogatási
kérelem száma

1.

Sorszám

299 658 950 Ft

252 682 449 Ft

500 000 000 Ft

99 976 000 Ft

200 096 963 Ft

250 000 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

n.r

A projekt nem megfelelő
mértékben illeszkedik Békés
Megye Integrált Területi
Programjához, a nagyobb
arányúrészcélokat érintő
támogatást igénylők projektjei
előnyben részesültek. Előnyben
részesültek azon támogatási
elutasításra javasol
kérelme ahol a fejlesztés
jelentős munkanélküliséggel
sújtott településen valósul meg.
A társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen
megvalósuló projektek
előnyben részesültek.

Előnyben részesültek azon
támogatási kérelme ahol a
fejlesztés jelentős
munkanélküliséggel sújtott
településen valósul meg. A
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településen
megvalósuló projektek
előnyben részesültek.A projekt
népességmegtartó képessége elutasításra javasol
nem megfelelő mértékben
került bemutatásra. Előnyben
részesültek a szabad
vállalkozási zónában
megvalósuló projektek.
Előnyben részesültek azon
projektek amelyekben
folyamatban lévő fejlesztéssel
történő kapcsolódás mutatható
ki.

n.r

n.r

támogatásra javasol

támogatásra javasol

n.r

n.r

n.r

A projekt illeszkedése a Békés
Megyei Integrált Területi
Programjához nem megfelelően
került bemutatásra.Előnyben
részesültek azon projektek
amelyek jelentős
munkanélküliséggel sújtott
településen valósulnak meg. A
projekt és a HACS-ok által
kidolgozott HFS-ek
elutasításra javasol
koherenciája, illetve a
beruházás illeszkedése a
működési terület szerinti HACS
HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került
bemutatásra. A társadalmigazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett
településen megvalósuló
projektek előnyben részesültek.

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

támogatásra javasol

n.r

Indoklás összefoglalása/
megjegyzés

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

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

elutasításra javasol

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Tartalmi értékelés

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

13.

Sorszám

Támogatási kérelem
címe

Támogatást
igénylő neve

Helyszín, Dátum

Városi zöld környezet VÉSZTŐ VÁROS
TOP-2.1.2-16-BS1megvalósítása
ÖNKORMÁNYZA
2017-00015
Vésztőn
TA

Támogatási
kérelem száma

Vésztő

204 987 560 Ft

Igényelt
Megvalósítási
támogatás összege
helyszín
(Ft)

205 241 560 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

99,88%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

A projekt nem megfelelő
mértékben illeszkedik Békés
Megye Integrált Területi
Programjához, a nagyobb
arányú gazdaságélénkítésre
irányuló támogatást igénylők
projektjei előnyben részesültek.
Előnyben részesültek azon
projektek amelyek jelentős
munkanélküliséggel sújtott elutasításra javasol
településen valósul meg. Azon
támogatási kérelmek
részesülnek előnyben, amelyek
a TOP és VP források
szinergiájával megvalósítható
multiplikatív módon a
gazdaságfejlesztéshez
magasabb szinten járulnak
hozzá.

Indoklás összefoglalása/
megjegyzés

n.r

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

GYULA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Gyula települési
TOP-2.1.3-16-BS1- környezetvédelmi
2017-00018
infrastruktúrafejlesztése

14.

17.

Helyszín, Dátum

Békésszentandrás
Nagyközség
Önkormányzata

Belterületi
belvízrendezés II.
TOP-2.1.3-16-BS1ütem megvalósítása
2017-00015
Békésszentandráson
(1/a. belvíz-öblözet)

12.

Gyula

Békésszentandrá
s

Elek

Elek város
ELEK VÁROS
TOP-2.1.3-16-BS1csapadékvízelvezető- ÖNKORMÁNYZA
2017-00013
rendszer fejlesztése TA

8.

386 662 131 Ft

82 195 131 Ft

60 911 510 Ft

47 674 022 Ft

Geszt

Belterület védelmét
GESZT KÖZSÉG
TOP-2.1.3-16-BS1- szolgáló vízelvezetőÖNKORMÁNYZA
2017-00009
hálózat fejlesztése
TA
Geszten

Támogatást
igénylő neve

75 000 000 Ft

Támogatási kérelem
címe

GYOMAENDRŐD
TOP-2.1.3-16-BS1- Csókási zugi áteresz VÁROS
Gyomaendrőd
2017-00005
felújítása
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási
kérelem száma

4.

Sorszám

386 662 131 Ft

82 195 131 Ft

60 911 510 Ft

47 674 022 Ft

75 000 000 Ft

Igényelt
Megvalósítási
A projekt összköltsége
támogatás összege
helyszín
(Ft)
(Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

támogatásra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

támogatásra javasol

n.r

n.r

A területi
szempontú értékelés
során a 105/2015.
(IV. 23.) Korm.
rendelet alapján a
társadalmigazdasági és
infrastrukturális
szempontból
kedvezményezett,
jelentős
munkanélküliséggel
elutasításra javasol
sújtott településen
végrehajtásra kerülő
projektek, valamint
a kedvezmények
igénybevételének
szabályairól szóló
27/2013. (II. 12.)
Korm. rendelet
szerinti szabad
vállalkozási zónák
települései élveztek
prioritást.

n.r

n.r

támogatásra javasol

n.r

n.r

Azok a fejlesztések
élveztek prioritást,
ahol a népesség
megtartásához, a
munkaképesség elutasításra javasol
fenntartáshoz való
hozzájárulás kellő
részletezettséggel
került kifejtésre.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

támogatásra javasol

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

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

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

DEB egyetértés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

MEZŐKOVÁCSH
ÁZA VÁROS
Mezőkovácsház
ÖNKORMÁNYZA
a
TA

Mezőkovácsháza
TOP-3.1.1-16-BS1- kerékpárforgalmi
2017-00006
hálózatának
fejlesztése I. ütem

5.

6.

Helyszín, Dátum

FÜZESGYARMA
T VÁROS
Füzesgyarmat
ÖNKORMÁNYZA
TA

259 153 607 Ft

400 000 000 Ft

289 470 296 Ft

Megvalósítási Igényelt támogatás
helyszín
összege (Ft)

Fenntartható
TOP-3.1.1-16-BS1- települési
2017-00005
közlekedésfejlesztés
Füzesgyarmaton

Támogatást
igénylő neve

CSÁRDASZÁLLÁ
S KÖZSÉGI
Csárdaszállás
ÖNKORMÁNYZA
T

Támogatási kérelem
címe

2.

Támogatási
kérelem száma

A GyomaendrődCsárdaszállásMezőberény önálló
kerékpárút
TOP-3.1.1-16-BS1Csárdaszállás
2017-00002
közigazgatási
területére eső
szakaszának
megépítése

Sorszám

259 153 607 Ft

400 000 000 Ft

289 470 296 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

elutasításra
javasol

elutasításra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

támogatásra javasol

n.r

n.r

A „Természeti és épített értékek, a szellemi és
kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív
fenntartható továbbfejlesztése" és
„Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a
megye mag- és perifériális helyzetű térségei
elutasításra javasol
között” stratégiai cél részcéljaihoz történő
illeszkedés nem kellő részlezettséggel került
bemutatásra, a leírt magyarázat nem
megfelelő mértékben támasztja alá az
illeszkedést.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

támogatásra javasol – feltételes

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Összesített DEB Döntési javaslat

A projekt illeszkedése a Békés Megyei
Integrált Területi Programjához nem
megfelelően került bemutatásra. A
projekt és a HACS-ok által kidolgozott
HFS-ek koherenciája, a TOP és VP
források szinergiájával megvalósítható
elutasításra javasol
multiplikatív beruházásokat támogató, a
gazdaságfejlesztéshez történő magasabb
szintű hozzájárulás, illetve a beruházás
illeszkedése a működési terület szerinti
HACS HFS-ének célrendszeréhez nem
megfelelően került bemutatásra.

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

DEB egyetértés
Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
megállapításának
Alátámasztó
DEB javaslat és tartalmi értékelés
összesítése)
közgyűlési határozat
megállapításának összesítésével
száma

28 079 710 Ft

19 294 734 Ft

BÉKÉSSZENTAN
A békésszentandrási DRÁS
TOP-3.2.1-16-BS1Békésszentandrá
orovosi rendelő
NAGYKÖZSÉG
2017-00030
s
energetikai felújítása ÖNKORMÁNYZA
TA

Gerendás

Gerendás

GERENDÁS
A gerendási Általános
TOP-3.2.1-16-BS1KÖZSÉG
Iskola épületének
2017-00035
ÖNKORMÁNYZA
energetikai felújítása
TA

GERENDÁS
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZA
TA

GERENDÁS
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZA
TA

A gerendási
TOP-3.2.1-16-BS1- Művelődési ház
2017-00037
épületének
energetikai felújítása

A gerendási
TOP-3.2.1-16-BS1- Polgármesteri Hivatal
2017-00038
épületének
energetikai felújítása

30.

35.

37.

38.

Helyszín, Dátum

35 665 989 Ft

GYOMAENDRŐD
VÁROS
Gyomaendrőd
ÖNKORMÁNYZA
TA

Gyomai háziorvosi
TOP-3.2.1-16-BS1rendelő energetikai
2017-00014
korszerűsítése

Gerendás

15 046 814 Ft

16 826 103 Ft

21 773 154 Ft

14.

Csabacsűd

CSABACSŰD
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZA
TA

299 908 656 Ft

A Csabacsűdi
TOP-3.2.1-16-BS1- Egészségház
2017-00010
energetikai
korszerűsítése

Mezőberény

Igényelt
Megvalósítási
támogatás összege
helyszín
(Ft)

10.

Támogatást
igénylő neve

MEZŐBERÉNY
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Támogatási kérelem
címe

„Luther téri iskola
TOP-3.2.1-16-BS1- épületek energetikai
2017-00001
korszerűsítése
Mezőberényben”

Támogatási
kérelem száma

1.

Sorszám

15 046 814 Ft

16 826 103 Ft

19 294 734 Ft

28 079 710 Ft

35 665 989 Ft

21 773 154 Ft

299 908 656 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

Békés megye

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

DEB tag/ póttag
szavazata

Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

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

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

támogatásra javasol

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Tartalmi értékelés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol – feltételes

elutasításra javasol

támogatásra javasol – feltételes

elutasításra javasol

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

n.r

Megjegyzés

elutasításra javasol

elutasításra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

támogatásra javasol

elutasításra javasol

DEB egyetértés
Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
megállapításának
Alátámasztó
DEB javaslat és tartalmi értékelés
összesítése)
közgyűlési határozat
megállapításának összesítésével
száma

TOP-3.2.2-15-BS12016-00004

3

Helyszín, Dátum

TOP-3.2.2-15-BS12016-00002

Támogatási
kérelem száma

2

Sorszám

Támogatást
igénylő neve

Napelemes park
kialakítása
Gyopárosfürdőn

ellátás biztosítására

OROSHÁZA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZA
TA

Napelempark
megépítése
GYOMAENDRŐD
Gyomaendrőd Város
VÁROS
Önkormányzata
ÖNKORMÁNYZA
intézményrendszeréne
TA
k villamos energia

Támogatási kérelem
címe

Orosháza

Gyomaendrőd

Megvalósítási
helyszín

163 170 500 Ft

91 593 797 Ft

Igényelt támogatás
összege (Ft)

163 170 500 Ft

91 593 797 Ft

A projekt összköltsége
(Ft)

100,00%

100,00%

Támogatási
arány (%)

támogatásra javasol

elutasításra javasol

DEB elnök
szavazata

n.r.

n.r.

Költségcsökkenté
s esetén a
javasolt
támogatás
összege (Ft)

támogatásra
javasol

támogatásra
javasol

A támogatási kérelem keretében benyújtott
projekt megvalósításával a megtermelt
villamos energia értékesítésére kerül sor,
amely a felhívás 3.2 A projekt műszakiszakmai tartalmával és megvalósításával
kapcsolatos elvárások fejezetének 27. pontja
értelmében nem támogatható. A TOP-3.2.2-15
felhívás 3.2 fejezet 27) pontja szerint
napenergia alapú villamos erőművek
létrehozása saját (közcélú) villamosenergiaigény kielégítése céljából azzal a feltétellel
támogatható, hogy „A termelőnek és
fogyasztó(k)nak oly módon kell a
közműszolgáltató hálózatára csatlakozniuk,
hogy a megvalósítás illetve az üzemeltetés
során fontos szempontot jelent, hogy a
megtermelt villamos energia értékesítése nem
lehetséges (pl. KÁT), csak a megtermelt
energia saját közcélú felhasználása oly módon,
hogy az működési költségcsökkenést
eredményezzen!

n.r.

DEB tag/ póttag
szavazata

Indoklás összefoglalása/ megjegyzés

Döntési javaslat

megye

n.r.

n.r.

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

n.r.

n.r.

Indoklás
összefoglalása/
megjegyzés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

n.r.

n.r.

Tartalmi értékelés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

Tartalmi értékelés eredménye

Közgyűlés Elnök, aláírás

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Összesített DEB Döntési javaslat

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

n.r.

n.r.

Megjegyzés

DEB egyetértés

támogatásra javasol

elutasításra javasol

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi értékelés
Területi szereplő egyetértése a
Alátámasztó
megállapításának DEB javaslat és tartalmi értékelés
közgyűlési határozat
összesítése)
megállapításának összesítésével
száma

támogatásra javasol
elutasításra javasol

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

egyetért
nem értegyet és újraértékelést kér

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 8-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
4/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 8-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 2 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
6/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.1.2-16 „Inkubátorházak fejlesztése” című
felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 8-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 14 igen szavazattal – egyhangúlag– az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
7/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” című
felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 8-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
9/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 8-ai zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
11/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
13/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek
rehabilitációja” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1.
egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2.
Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 2 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
15/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” című
felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1.
egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.
2.
a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00009 kódszámú támogatási kérelem vonatkozásában
nem ért egyet a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával. Ezen pályázat esetében kéri az irányító hatóságot a támogatási
kérelem újraértékelésére.
3.
Felkéri Elnökét, hogy az 1. és 2. pontban meghozott döntéséről értesítse az
Irányító Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 11 igen szavazattal – 3 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
17/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
18/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával.
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről értesítse az Irányító
Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
20/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című felhívás tekintetében úgy dönt, hogy
1. egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.
2. a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00001 kódszámú, a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00014
kódszámú, a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00035 kódszámú, a TOP-3.2.1-16-BS12017-00037 kódszámú és a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00038 kódszámú támogatási
kérelem vonatkozásában nem ért egyet a határozat mellékletét képező, Döntéselőkészítő Bizottság döntési javaslatával. Ezen pályázatok esetében kéri az irányító
hatóságot a támogatási kérelmek újraértékelésére.
3. Felkéri Elnökét, hogy az 1. és 2. pontban meghozott döntéséről értesítse az
Irányító Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
a Békés Megyei
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Közgyűlése

2018.

január

18-ai

zárt

ülésének

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
21/2018. (I.18.) KGY. sz. határozata
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 272/2014. (II.23.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című felhívás
tekintetében úgy dönt, hogy
1.
egyetért a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával, a 2. pontban foglaltak kivételével.
2.
a TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00002 kódszámú támogatási kérelem vonatkozásában
nem ért egyet a határozat mellékletét képező, Döntés-előkészítő Bizottság döntési
javaslatával. Ezen pályázat esetében kéri az irányító hatóságot a támogatási
kérelem újraértékelésére.
3.
Felkéri Elnökét, hogy az 1. és 2. pontban meghozott döntéséről értesítse az
Irányító Hatóságot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
azonnal
2018. február 28.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
5/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Csüllög László Mihály és Mucsi
András megyei képviselőt kizárja a TOP-1.1.2-16 „Inkubátorházak fejlesztése” című felhívás
esetében, tekintettel arra, hogy a felhívásra Vésztő és Békés Város Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
8/2018. (I.18.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Kónya István megyei képviselőt
kizárja a TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című felhívás esetében, tekintettel arra, hogy a felhívásra Gyula Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
10/2018. (I.18) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Csüllög László Mihály képviselőt
kizárja a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás esetében, tekintettel
arra, hogy a felhívásra Vésztő Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
12/2018. (I.18) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Kónya István megyei képviselőt
kizárja a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás esetében,
tekintettel arra, hogy a felhívásra Gyula Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott
be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 2 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
14/2018. (I.18) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Csüllög László Mihály és Kónya
István megyei képviselőt kizárja a TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” című felhívás
esetében, tekintettel arra, hogy a felhívásra Vésztő és Gyula Város Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 11 igen szavazattal – 3 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
16/2018. (I.18) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Csüllög László Mihály, Kónya
István és Sinka Imre megyei képviselőt kizárja a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás esetében, tekintettel arra, hogy a felhívásra Vésztő,
Gyula és Békésszentandrás Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2018. január 18án tartott rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
19/2018. (I.18) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés alapján Sinka Imre megyei képviselőt
kizárja a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás
esetében, tekintettel arra, hogy a felhívásra Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
támogatási kérelmet nyújtott be.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
aljegyző

