KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Napirendi pontok elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
1/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
1. Tájékoztató

a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi nemzetközi

programjának végrehajtásáról, a 2019. évi nemzetközi program elfogadása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

4. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2018. évben

Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó:
Véleményezi:

Bizottsági elnökök
Közgyűlés bizottságai

5. Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben meghozott

döntéseiről
Előadó:
Véleményezi:

Ruck Márton bizottsági elnök
Ügyrendi Bizottság

6. Tájékoztató

a
települések
közfeladat-fejlesztési
projektjeinek
projektmenedzsment
tevékenységében
történő
részvételt
megalapozó
megállapodás aláírásáról
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Területfejlesztési Bizottság

7. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és

adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

8. A Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének

módosítása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

9. A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása, valamint a

saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének a megállapítása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

10. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkaprogramjának

elfogadása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

11. A

területi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata

Előadó:
Véleményezi:

kötött

együttműködési

Zalai Mihály elnök
Ügyrendi Bizottság

12. Együttműködési megállapodás az Arad Megyei Tanács és a Békés Megyei

Önkormányzat között
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Ügyrendi Bizottság

13. Döntési jog adása a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési

Bizottsága részére
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Ügyrendi Bizottság

14. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2019. évi szabadságolási

ütemtervének jóváhagyása
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Ügyrendi Bizottság

15. Alapítványok támogatása

Előadó:

Zalai Mihály elnök

Véleményezi:

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

16. Bejelentések

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hiteléül:
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KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról
A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag– az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
2/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat a két ülés között lezajlott, a megyei önkormányzatot érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról, társadalmi eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
3/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2018. (XI.15.) KGY. sz. határozat, a
120/2018. (XI.15.) KGY. sz. határozat, a 121/2018. (XI.15.) KGY. sz. határozat, a 125/2018.
(XI.30.) KGY. sz. határozat és a 127/2018. (XII.21) KGY. sz. határozat végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Beszámoló a Közgyűlés 2018. évi nemzetközi programjának
végrehajtásáról; a Közgyűlés, a 2019. évi nemzetközi program elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
4/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1.

elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló
beszámolót,

1.

a költséghatékonyság és kölcsönösség elvét követve jóváhagyja a 2019. évi nemzetközi
programját (1. melléklet),

2.

felhatalmazza Elnökét, hogy a 2019. évi nemzetközi programban a delegálás jogát
gyakorolja.

Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint
2020. I. negyedév

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. évi nemzetközi programja
I. A külügyi kapcsolatok ápolásának alapelvei és prioritásai
A magyar államigazgatási és közigazgatási rendszer 2011. évi törvényi változásait követően a
megyei önkormányzatok feladatköre és költségvetése szűkebb mozgásteret enged a
nemzetközi kapcsolataink ápolásában. A Békés Megyei Önkormányzat számára továbbra is
fontos szándék a meglévő külföldi partnereinkkel történő együttműködés.
A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a közvetlen határ menti szomszédokkal való
együttműködés kiemelten fontos a jövő vonatkozásában.
Egyes nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk, illetve a területfejlesztés-profilú
nemzetközi szervezetek munkájának nyomon követése révén további lehetőségek nyílhatnak
az Európai Unió közvetlen támogatási forrásaival kapcsolatos információszerzéshez.
I.1. Határ menti kapcsolatok
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében mindkét
tagállam konkrét célkitűzése, hogy a közös együttműködést tovább folytassák a program
tematikája szerint. A megye határ menti fejlesztéseinek segítéséhez a Program Monitoring
Bizottságában való részvételünk biztosít közvetett lehetőséget.
Arad Megye Tanácsával közösen benyújtott stratégiai (9/a – Egészségügyi
infrastruktúrafejlesztés) és nyílt (11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának,
valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés,
valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés) pályázatok támogatást
nyertek, ezáltal a két megye együttműködésének további erősödése várható a közös projektek
megvalósítása során, több területen.
I.2. Kárpát-medencei kapcsolatok
A nemzetközi kapcsolataink rendszerében a Hargita és Kovászna megyékkel fennálló
testvérmegyei kapcsolatok és együttműködés továbbra is jelentőséggel bírnak, különösen a
közös projektek fejlesztését és megvalósítását célszerű szorgalmazni nemzetközi
együttműködést támogató közvetlen brüsszeli források tekintetében.
Önkormányzatunk nemzetközi kapcsolatai terén kiemelt jelentőséggel bír a Szlovákiával való
együttműködési lehetőségek kialakítása, hiszen a magyarországi szlovákok nagy része Békés
megyében él, és a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a szlovákság Békés megye második
legnagyobb nemzetisége, csaknem 9 ezer fővel járul hozzá a 338.000 fős megyei
lakosságszámhoz. 2018 májusában feltérképeztük a békés megyei települések élő testvértelepülési kapcsolatait, mindezek alapján keressük szlovákiai megyével vagy települések
szövetségével az együttműködési lehetőségeket.
2018. november 10-én került sor Szlovákiában az önkormányzati választásokra, melyek hatást
gyakorolnak és befolyásolják a kapcsolatépítést.
A Vajdaság Autonóm Tartomány irányában a nyitottság elvét célszerű követni a közvetlen
brüsszeli forrásokra beadható pályázatokhoz szükséges partnerség biztosítása érdekében.
I.3. Transznacionális kapcsolatok
A 2017. december 6-án Észak-Szumátra tartománnyal aláírásra került testvértartományi
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően Békés megye és Észak-Szumátra
között a jövőbeni kapcsolatok nem korlátozódnak a gazdasági és kereskedelmi szektorra,
hanem a kulturális és turisztikai ágazatokra is kiterjednek. A felek a legutóbbi tárgyaláson

megállapodtak egy közös munkacsoport létrehozásában, melybe mindkét fél, az
együttműködés minden területéről szakembereket delegál. .A közös Munkacsoport felállítását
követően a felek közösen elkészítik a Munkatervet, mely ismerteti a programot, a
tevékenységet, a pénzügyi rendezést, a nyomon követést és az értékelési mechanizmust,
valamint egyéb technikai intézkedéseket.
A megállapodás nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a két ország közti barátság regionális
szinten is érdemi tartalommal gazdagodjon.
I.4. Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tájékozódás
A külügyi programterv megvalósítását segíti az Európai Uniós forrásszerzési lehetőségek
folyamatos figyelése. Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program
Monitoring Bizottságában való aktív képviselet, a CESCI-ben betöltött tagságunk, valamint
további interregionális és transznacionális együttműködést támogató programok tájékoztató
rendezvényein való részvétel biztosíthatja a megyei érdekek érvényesítéséhez az információs
hátteret a jövőben is.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. évi nemzetközi programja
I. A külügyi kapcsolatok ápolásának alapelvei és prioritásai
A magyar államigazgatási és közigazgatási rendszer 2011. évi törvényi változásait követően a
megyei önkormányzatok feladatköre és költségvetése szűkebb mozgásteret enged a nemzetközi
kapcsolataink ápolásában. A Békés Megyei Önkormányzat számára továbbra is fontos szándék a
meglévő külföldi partnereinkkel történő együttműködés.
A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a közvetlen határ menti szomszédokkal való
együttműködés kiemelten fontos a jövő vonatkozásában.
Egyes nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk, illetve a területfejlesztés-profilú
nemzetközi szervezetek munkájának nyomon követése révén további lehetőségek nyílhatnak az
Európai Unió közvetlen támogatási forrásaival kapcsolatos információszerzéshez.
I.1. Határ menti kapcsolatok
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében mindkét tagállam
konkrét célkitűzése, hogy a közös együttműködést tovább folytassák a program tematikája szerint.
A megye határ menti fejlesztéseinek segítéséhez a Program Monitoring Bizottságában való
részvételünk biztosít közvetett lehetőséget.
2017-ben Arad Megye Tanácsával közösen benyújtott stratégiai és nyílt pályázatok
eredményessége esetén, a két megye együttműködésének további erősödése várható a közös
projektek megvalósítása során, több területen.
I.2. Kárpát-medencei kapcsolatok
A nemzetközi kapcsolataink rendszerében a Hargita és Kovászna megyékkel fennálló
testvérmegyei kapcsolatok és együttműködés továbbra is jelentőséggel bírnak, különösen a közös
projektek fejlesztését és megvalósítását célszerű szorgalmazni nemzetközi együttműködést
támogató közvetlen brüsszeli források tekintetében.
I.3. Transznacionális kapcsolatok
A 2017. december 6-án Észak-Szumátra tartománnyal aláírásra került testvértartományi
együttműködési megállapodás megvalósítása Munkatervnek megfelelően kell történnie, mely
aláírásra kell, hogy kerüljön 8 hónappal az együttműködési megállapodás aláírását követően.
I.4. Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tájékozódás
A külügyi programterv megvalósítását segíti az Európai Uniós forrásszerzési lehetőségek
folyamatos figyelése. Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program Monitoring
Bizottságában való aktív képviselet, a CESCI-ben betöltött tagságunk, valamint további
interregionális és transznacionális együttműködést támogató programok tájékoztató
rendezvényein való részvétel biztosíthatja a megyei érdekek érvényesítéséhez az információs
hátteret a jövőben is.

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2018. évben
Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
5/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló 2018. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal egyezően elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben
meghozott döntéseiről
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
6/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Területfejlesztési Bizottságnak
1.

2.

3.

a Közgyűlés 30/2018. (II.8.) KGY határozatának 1./a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján meghozott 82/2018. (IX.19.) TB és 90/2018. (XI.5.) TB határozatok szerinti
döntéseiről,
a Közgyűlés 30/2018. (II.8.) KGY határozatának 1./c). pontjában foglalt felhatalmazás
alapján meghozott 79/2018. (IX.13.) TB, 85/2018. (IX.28.) TB, 86/2018. (IX.28.) TB,
89/2018. (XI.5.) TB, 104/2018. (XI.26.) TB és 108/2018. (XI.30.) TB határozatok
szerinti döntéseiről,
a Közgyűlés a 41/2016. (V.26.) KGY határozatának 3. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján meghozott 103/2018. (XI.26.) TB határozatok szerinti döntéséről

szóló beszámolót.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Tájékoztató
a
települések
közfeladat-fejlesztési
projektjeinek
projektmenedzsment tevékenységében való részvételt megalapozó megállapodások
aláírásáról
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
7/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a települések közfeladat-fejlesztési
projektjeinek projektmenedzsment tevékenységében történő részvételt megalapozó
megállapodások aláírásáról szóló tájékoztatót.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
A Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének a
megállapítása
A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal – 4 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
8/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/
A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – a Békés Megyei Önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek a 2019. költségvetési évet követő
három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Melléklet a 8/2019. (II.7.) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Sorszám

2

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

2019. év

3

2020.

2021.

2022.

4

5

6

Helyi adók

01

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon és vagyoni
értékű jog értékesítése, hasznosítása

02

445

0

0

0

Osztalék, koncessziós díjak,
hozambevétel

03

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, részvény, részesedés
értékesítéséből származó bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok

04

0

0

0

0

05

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

06

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

445

0

0

0

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

223

0

0

0

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

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

Adott váltó

13

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

14

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17.

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett,
átvállalt hitel és
annak

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27

223

0

0

0

tőketartozása

tőketartozása

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Gajdos Attila megyei képviselő ügyrendi javaslata

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 5 igen szavazattal – 8 nem szavazat és 3 tartózkodás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
9/2019. (II.7.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja Gajdos Attila megyei képviselő azon
javaslatát, mely szerint a 2019. június 13-ai közgyűlésre kerüljön meghívásra a megye három
taglétszámában legnagyobb nyugdíjas szervezete és vegyék napirendre a nyugdíjasok
helyzetéről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Melléklet a 8/2019. (II.7.) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Sorszám

2

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

2019. év

3

2020.

2021.

2022.

4

5

6

Helyi adók

01

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon és vagyoni
értékű jog értékesítése, hasznosítása

02

445

0

0

0

Osztalék, koncessziós díjak,
hozambevétel

03

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, részvény, részesedés
értékesítéséből
Díjak, pótlékok,származó
bírságok bevétel

04

0

0

0

0

05

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

06

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

445

0

0

0

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

223

0

0

0

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

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

Adott váltó

13

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

14

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17.

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett,
átvállalt hitel és
annak

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27

223

0

0

0

tőketartozása

tőketartozása

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Pluhár László megyei képviselő ügyrendi javaslat

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 5 igen szavazattal – 11 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
10/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja Pluhár László megyei képviselő azon
javaslatát, mely szerint a 2019. június 13-ai közgyűlésre kerüljön meghívásra a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége, a Békés Megyei
Nyugdíjas Parlament és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége képviselői.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Melléklet a 8/2019. (II.7.) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Sorszám

2

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

2019. év

3

2020.

2021.

2022.

4

5

6

Helyi adók

01

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon és vagyoni
értékű jog értékesítése, hasznosítása

02

445

0

0

0

Osztalék, koncessziós díjak,
hozambevétel

03

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, részvény, részesedés
értékesítéséből származó bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok

04

0

0

0

0

05

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

06

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

445

0

0

0

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

223

0

0

0

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

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

Adott váltó

13

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

14

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17.

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett,
átvállalt hitel és
annak

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27

223

0

0

0

tőketartozása

tőketartozása

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
A
Békés
Megyei
munkaprogramjának elfogadása

Önkormányzat

Közgyűlése

2019.

évi

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT
11/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2019. évi munkaprogramját.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
2019. ÉVI
MUNKAPROGRAMJA
(2019. március 1. – 2019. október)

11/2019. (II.7.) KGY. sz. határozat

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJA
(2019. március 1. – 2019. október)
2019. MÁRCIUS 14.
Ünnepi Megyegyűlés
(megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról,
az „Elnöki elismerés” kitüntető díjak átadása)
2019. ÁPRILIS 11.
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 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Véleményezi:

Dr. Polyák Zsolt, r. dandártábornok, r. főtanácsos, megyei
rendőrfőkapitány
Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2018. évi munkájáról

Előadó:
Véleményezi:

Gyarmati Sándor elnök
Ügyrendi Bizottság

5. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

Előadó:
Véleményezi:

Balogh László Csaba ügyvezető
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

6. Békés

Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolója
Előadó:
Véleményezi:

Wengerter Bernadett ügyvezető
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

7. A

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
végrehajtásáról szóló szóló rendeletének megalkotása
Előadó:
Véleményezi:

2018.

évi

költségvetés

Zalai Mihály elnök
Közgyűlés bizottságai

8. Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a 2018.

január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban
Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Területfejlesztési Bizottság

9. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés

jóváhagyása
Előadó:
Véleményezi:

Dr. Moka Eszter jegyző
Pénzügyi Bizottság

10. Bejelentések

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. március 29.
2019. JÚNIUS 13.
Napirendek:
1. Tájékoztató

a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató

a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi
tevékenységéről

Előadó:
Véleményezi:

Kiss András Zoltán tű. ezredes, megyei igazgató
Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről

Előadó:
Véleményezi:

Dr. Horpácsy Balázs Dávid igazgató, Állami Egészségügyi
Ellátó Központ Dél-alföldi Térségi Igazgatósága
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

5. Tájékoztató Békés megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség

romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról

Előadó:
Véleményezi:

Dr. Sárosi Tamás
főosztályvezető,
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Békés

Megyei

6. Tájékoztató

az EU-s forrásból megvalósult – Békés megyét érintő
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulásáról és működési tapasztalatáról.
Előadó:
Véleményezi:

Molnár Sándor, DAREH Társulás elnöke
Területfejlesztési Bizottság

7. Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi munkájáról

Előadó:

Véleményezi:

Karancsi Andrásné Békés Megyei Román Önkormányzat elnöke
Krajcsovicz Andrásné Békés Megyei Szlovák Önkormányzat
elnöke
Mittag Mónika Éva Békés Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
Jónás Jánosné Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

8. Beszámoló a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi

tevékenységéről
Előadó:
Véleményezi:
9.

Szász Zsolt ügyvezető titkár
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előadó:
Véleményezi:

Dr. Moka Eszter jegyző
Közgyűlés bizottságai

10. Békés megye területrendezési terve módosításának egyeztetésre bocsátása

Előadó:
Véleményezi:

Zalai Mihály elnök
Területfejlesztési Bizottság

11. Bejelentések
12. Zárt ülés

A „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” Kitüntető Díjak odaítélése (zárt ülés)
Előadó: Zalai Mihály elnök
Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. május 31.
2019. SZEPTEMBER 05.

Ünnepi Megyegyűlés
(a „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” kitüntető díjak átadása)

2019. OKTÓBER
ALAKULÓ ÜLÉS

2. sz. melléklet
Beérkezett javaslatok a 2019. évi közgyűlési munkaprogramra

Javaslattevő
Gádoros Nagyközség
Önkormányzata

Varga Zoltán
megyei képviselő

Javaslat
(javasolt előadó)
Közutak állapotának javítása
A TOP-os pályázatok többletforrásból való
állami támogatásának kérelme
Tájékoztató az EU-s forrásból megvalósult –
Békés megyét érintő – hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósulásáról és működési
tapasztalatáról.
(Előadó: Molnár Sándor, a DAREH tárulás
elnöke)

Javasolt időpont
2019. február
2019. február

2019. első félév

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
A területi nemzetiségi
megállapodások felülvizsgálata

önkormányzatokkal

kötött

együttműködési

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
12/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a 4/2016. (II.11.) KGY. sz. határozatával elfogadott és az előterjesztés mellékletét
képező, a területi nemzetiségi önkormányzatok és a Békés Megyei Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, melynek eredményeként
megállapította, hogy azok módosítást nem igényelnek és a megállapodások változatlan
tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a békés megyei területi
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
azonnal, értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Melléklet
KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Együttműködési megállapodás Arad megyével

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
13/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodást kössön
az Arad Megyei Tanáccsal.
2. felhatalmazza elnökét a felek által kölcsönösen elfogadott együttműködési megállapodás
aláírására és az esetleges technikai módosítások megtételére.
Felelős:
Zalai Mihály elnök,
dr. Horváth Mihály aljegyző
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

2019. május 31.
2019. június 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Románia Arad Megyei Tanács

Magyarország Békés Megyei Önkormányzat

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ARAD MEGYE ÉS BÉKÉS MEGYE KÖZÖTT
Arad Megyei Tanács,
képviseli Iustin-Marinel Cionca-Arghir elnök,
és
Békés Megye Önkormányzata,
képviseli Zalai Mihály elnök,
továbbiakban a Felek,

Kiindulva, a Felek által 2003. december 9-én, Békéscsabán aláírt Megállapodás
Arad megye (Románia) és Békés megye (Magyarország) együttműködéséről,
valamint a 2007. március 2-án Békéscsabán aláírt Együttműködési
Megállapodás dokumentumból, mely 2015. március 1-ig volt hatályos;
Ismerve a Magyarország és Románia között Temesváron, 1996. szeptember 16án aláírt, a Megértésről, az Együttműködésről és a Jó Szomszédságról szóló
Szerződés, valamint az 1980. május 21-én Madridban aláírt, s a határokon
átívelő regionális együttműködésről szóló Európai keretegyezmény tartalmát;
a közösségek, gazdasági egységek és nem állami szervezetek baráti
együttműködése elmélyítésének szándékával,
Figyelembe véve az egyenlőség fontosságát és mindkét Fél előnyeit;
Annak tudatában, hogy jelen megállapodás Románia és Magyarország jó
szomszédi kapcsolatainak és együttműködésének részét képezi, s mint ilyen
hozzájárul a kapcsolatok bővítéséhez és elmélyítéséhez Románia és
Magyarország, mint Európai Uniós tagállamok között;
Összhangban az országaikban érvényben levő törvényekkel és rendeletekkel;
Megállapodást írnak alá a regionális együttműködésről.

1. fejezet
1. A Megállapodás célja megerősíteni a gazdasági, tudományos,
egészségügyi, oktatási, kulturális, valamint a közigazgatás területén
jelentkező együttműködési kapcsolatokat.
2. A Felek hatás- és jogkörükkel egyezően egyetértenek abban, hogy
együttműködésük az alábbi területeket érinti:
 kockázat-megelőzés és katasztrófamenedzsment
 turizmus
 egészségügy, szociális gondoskodás
 kultúra, örökség
 határon átívelő kapcsolatok
 közlekedés
 infrastruktúra
 gazdaság
 területfejlesztés
 sport
 szakmai oktatás
 környezetvédelem
 civil társadalom
 közigazgatás
 gyermek és ifjúságvédelem
3. Az együttműködés területének és módjának megváltoztatásáról bármely
fél írásos formában tájékoztatja a másik felet.
2. fejezet
A felek kötelezik magukat
az 1. fejezetben rögzített területeket érintő információ- és tapasztalatcserére,
valamint rendezvények szervezésére,
a kulturális, gazdasági, határon átívelő együttműködést segítő kezdeményezések,
ajánlatok, jogi információk cseréjének aktív támogatására,
az intézményi kapcsolatok fejlesztésére,
a megvalósított rendezvényeknek a nemzetközi regionális szervezetekben és az
európai intézményekben történő propagálására,
közös projektek ajánlására.

3. fejezet
A Felek bővíteni fogják az együttműködést a megye minden érdekelt szintjén,
elősegítik a területükön működő intézmények, gazdasági személyek és
társaságok közötti kapcsolatokat.

4. fejezet
A Felek kölcsönösen szervezik a megyei, valamint az említett területek szakmai
delegációinak látogatását. A hivatalos látogatásokkal és találkozókkal
összefüggő költségeket a reciprocitás elvét figyelembe véve kölcsönösen viselik.
A közös rendezvényekkel összefüggő költségviselésről a Felek mindig a konkrét
ügyből kiindulva állapodnak meg.

5. fejezet
A Felek az együttműködési megállapodás pontjainak értelmezésével és
teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket kölcsönös
konzultációkkal rendezik.

6. fejezet
A Felek az együttműködéssel kapcsolatos levelezésükben hivatalosnak ismerik
el az elektronikus levelet.
7. fejezet
A megállapodás a két megye közgyűlésének jóváhagyását követő aláírással lép
életbe és határozatlan időtartamra köttetik. A Felek a megállapodást írásban
megküldött levél formájában indoklás nélkül felmondhatják. A felmondási idő a
közlés kézhezvételétől számított 60 nap.
•
•
•

•

8. fejezet

Ezen megállapodásban foglaltak realizálása érdekében szükséges az Arad-Békés
Megyei Vegyes Bizottság infrastrukturális és intézményi környezetének
megteremtése, találkozók ütemezése, továbbá a bizottság újraszervezése öt
Albizottság mentén, melyek a következő témákra összpontosítanak:
1. kockázat-megelőzés és katasztrófamenedzsment;
2. turizmus;
3. egészségügy;
4. kultúra, örökség és határon átívelő kapcsolatok;
5. közlekedés és az infrastruktúra.
A megyei Képviselő-testületek által azonos számban kijelölt Vegyes Bizottsági
tagok a Megállapodás 1. fejezetének 2. pontjában említett területek képviselői.
A Vegyes Bizottság a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében éves
együttműködési programot készít, amelyet a két megye elnöke hagy jóvá.
A Vegyes Bizottság évente ülésezik.
A két megye elnöke évente áttekinti az együttműködés alakulását.
A Vegyes Bizottság működésének egyéb szabályait maga állapítja meg, ennek
keretében albizottságokat is létesíthet a Vegyes Bizottság által elfogadott éves
együttműködési program koordinálására, végrehajtására.
Az albizottságok működésük szabályait maguk állapítják meg.
A Megállapodás 2019. év ……………… ….. napján került aláírásra
Békéscsabán, két eredeti román, magyar és angol nyelvű példányban –
mindhárom nyelvi változat teljes értékű.

Arad megye képviseletében

Iustin-Marinel Cionca-Arghir
Arad Megye Tanácsának
elnöke

Békés megye képviseletében

Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat
elnöke

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
ARAD COUNTY AND BÉKÉS COUNTY
The Arad County Council,
legally represented by Iustin-Marinel Cionca-Arghir President,
and
the Békés County Government,
legally represented by Mihály Zalai President,
further called the Parties,
Bearing in mind the Cooperation Agreement between the Arad County Council
and the General Assembly of the Békés County, signed by the Parties on the l9 th
of December 2003 in Békéscsaba, as well as the Cooperation Agreement
between Arad County and Békés County signed by the Parties ont he 2 nd of
March 2007 which was in force till 1st of March 2015;
Being aware of the content of the Treaty between the Republic of Hungary and
Romania on Understanding, Cooperation and Good Neighborhood, signed at
Timişoara on the 16th of September 1996, and of the European Framework
Agreement, signed in Madrid on the 21st of May 1980, about regional crossborder cooperation;
Intending to extend the brotherly cooperation of communities, enterprises and
non-governmental organizations,
Considering the importance of equality and benefit to each Party;
Aware that the herein Cooperation Agreement is part of the Protocol of Good
Neighbourhood and Cooperation concluded beteen Romania and the Republic of
Hungary and thus contributing to the extension of the relations between the
Parties, both countries being Member States of the European Union,
Pursuant to the laws and regulations in respective countries;
Have agreed upon the following:
Article 1.

4.

The object of the Agreement is to strengthen the cooperation relations in
the economic, scientific, medical, educational, cultural and public
administration fields/areas.
5. The Parties have identified the following fields/areas of cooperation, in
accordance with their competence and authority:
 risk prevention and disaster management
 tourism
 health, social care
 culture, heritage
 cross border relations
 transport
 infrastructure
 economy
 reional development
 sport
 education
 environmental protection
 civil society
 public administration
 child and youth care
6. The changes in the fields or methods of cooperation will be mutually
agreed upon in written form by the Parties.
Article 2.

The Parties commit themselves:
to exchange information and experience in the fileds/areas proposed in the
Article 1. and to organize events,
to encourage the active exchange of proposals, legislative information and to
initiate the development of cultural, economical, cross-border cooperation,
to develop the institutional relations,
to make known the events among regional, international organizations and
European institutions,
to make proposals for joint projects.
Article 3.

The Parties will extend the cooperation on each level of interest in their
counties, will promote the relations between institutions, commercial companies
and private entrepreneurs.
Article 4.
The Parties agree to organize jointly the official meetings of the professional
delegations of the two counties in the fields/areas mentioned herein. The
expenses related to the official meetings and visits will be carried taking into
consideration the reciprocity principle. In case of joint activities, the financial
settlements will be determined by the concrete situation.

Article 5.
The Parties will solve the possible unsettled questions resulting from
misinterpretation and will implement the articles of the Cooperation Agreement
by mutual consultations.

Article 6.
The Parties recognize as official communication means the e-mail.
Article 7.
The Agreement comes into force for a period of indefinite duration with the
approval of the General Assemblies of the two counties. The Parties may
terminate the Agreement by written notification without any justification. The
period of notice is 60 days after receipt of the communication.
Article 8.
In order to achieve the objects stated in the herein Agreement, the Parties have
to establish the infrastructural and institutional environment of the Arad-Békés
Joint Committee, schedule the meetings and reorganize the Committee along
five Sub-Committees focusing on the following topics:
6. risk prevention and disaster management;
7. tourism;
8. health;

9. culture, heritage and cross border relations;
10.transport and infrastructure.
The Joint Committee members nominated in the same number by the General
Assemblies of the two counties are representatives of the fields/areas referred to
in Article 1., point 2 of the Agreement.
In order to realize the statements written in this Agreement the Joint Committee
will prepare an annual Cooperation Programme, which will be approved by the
presidents of the two counties.
The Joint Committee will meet every year.
The presidents of the two counties will review the evolution of the cooperation
each year.
The Joint Committee will draw its own operating rules, which will allow the
establishment of Sub-Commitees in order to implement the Cooperation
Programme approved by the former.
The Sub-Committees will establish their own operating rules.
Signed at Békéscsaba, on the … of ……………. 2019, in two original copies,
each in the Romanian, Hungarian and English languages, all texts being
equally authentic.

In the representation of Arad County

In the representation of Békés County

Iustin-Marinel Cionca-Arghir
President of Arad County Council

Mihály Zalai
President of Békés County Government

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:
Döntési jog adása a
Területfejlesztési Bizottsága részére

Békés

Megyei

Önkormányzat

Közgyűlése

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
14/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 08. napjától a következő megyei
közgyűlés alakuló ülésének napjáig terjedő időszakra
1. felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát, hogy
a) a megyei önkormányzatra és hivatalára vonatkozó – a programjához és koncepciójához
illeszkedő – pályázati kiírás esetén döntsön a pályázat beadásáról, annak megvalósításáról,
módosításáról, illetve a szerződéstől történő elállásról, figyelemmel a vonatkozó hatályos
jogszabályokra.
b) a megszűnt Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és a szintén megszűnt Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási
szerződésállományának kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
c) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
meghatározott megyei Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatos előkészítő,
véleményező, javaslattevő és döntéshozatali feladatok ellátására azzal, hogy a bizottság az
Integrált Területi Program módosítására nem jogosult.
2. felhatalmazza a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, hogy az 1. pontban
meghatározott esetekben a Területfejlesztési Bizottság döntéseinek végrehajtása érdekében
szükségessé váló intézkedéseket megtegye, a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.
3. utasítja a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy - a Területfejlesztési Bizottság
döntései szerint - tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati dokumentációk
elkészítésére és határidőben történő benyújtására.
Felelős:
- 1.a), 1.b), 1.c).pontok tekintetében: Ruck Márton a Területfejlesztési Bizottság elnöke,
- 2.) pont tekintetében: Zalai Mihály elnök.
- 3.) pont tekintetében: dr. Horváth Mihály aljegyző,
Határidő végrehajtásra: folyamatos.
Határidő a beszámolásra: 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bekezdése
alapján, soron következő üléseken

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Az elnök 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
15/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, Zalai Mihály elnök
szabadságolási ütemtervét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős:

Dr. Kulcsár László, Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő:

folyamatos

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

15/2019. (II.07.) KGY. sz. határozat melléklete
ÉRTESÍTÉS A 2019. ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az alkalmazott neve: Zalai Mihály
1 gyermek után járó pótszabadság illeti meg.
Előző évről áthozott:
Alapszabadság 39 nap/év (2019.01.01-2019.10.31.):
Pótszabadság:
Gyermek utáni
Egyéb pótszabadság
Apákat gyermek születése esetén megillető szabadság
Rendkívüli szabadság:
Összes tárgyévi szabadság:
Összes igénybe vehető szabadság:

Ütemezés
Kezdete
Vége
(év.hó.nap)
2019.01.02. 2019.01.06.
2019.03.18 2019.03.22.
2019.07.02 2019.07.31.
2019.09.03. 2019.09.04.
Összesen:

Munkanapok
száma
3
5
24
2
34

0
32
2

34
34

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2019. február 7án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Alapítványok támogatása

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZAT
16/2019. (II.7). KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
szabályozására figyelemmel, külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel
támogatja az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány kérelmét, 60.000,- Ft összeggel, a
fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása, utaztatása költségeinek részbeni fedezetére,
melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetés egyéb működési célú
kiadása.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:
Határidő beszámolásra:

Zalai Mihály elnök
2019. február 28.
2019. április 11.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

