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J e l e n t é s 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

19/2011. (II.11.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy elrendeli a 

Békés Megyei Önkormányzat és intézményei által felhasznált földgáz energiahordozó 

központosított beszerzésének elvégzését. A szindikátusi szerződés aláírását követően 2011. 

június 23-án a konzorciumi partnerek (a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása 

alatt álló 12 intézménye, 56 települési önkormányzat és 4 többcélú kistérségi társulás) és a 

közbeszerzési eljárás nyertes földgázszolgáltatója által aláírásra került a 15 643 325  m
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földgázenergia közös beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés, valamint 2011. július 1.-

je napjával megkezdődött a teljesítés. 

 

35/2011. (III.18.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött arról, hogy a Békés 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körös Mentőcsoportja számára a 3.000.000 Ft 

összegű támogatást biztosít, amely a 2011. június havi költségvetési rendelet módosításakor 

átvezetésre került. 

 

41/2011. (III.18.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött arról, hogy a Békési 

Torna Egylet számára 140.000 Ft összegű támogatást biztosít, amely a 2011. június havi 

költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre került. 

 

42/2011. (III.18.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában elfogadta Dr. Gosztolya Ferenc 

megyei képviselő 2011. évi március havi tiszteletdíjról való lemondását. A tiszteletdíj összege 

140.000 Ft a 2011. június havi rendeletmódosításkor elkülönítésre került. 

 

56/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött a települési 

önkormányzatok által átadott feladatok 2011/2012-es tanévtől történő ellátásáról.   

Az Orosháza Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája és a Farkas Gyula 

Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Kollégium közötti, ingóságok tulajdonba adásáról szóló 

megállapodás 2011. június 30-án aláírásra került. Az átadás-átvétel 2011. július 1-jével 

megtörtént.  

 

70/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 
Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött a Magyar Vöröskereszt 

és a Békés Megyei Önkormányzat között fennálló együttműködés kiterjesztéséről. 

Békés Megye Képviselő-testülete döntött a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 

Szervezetének 1.000.000,- Ft-os támogatásáról. 

Az Önkormányzat 2011. június havi költségvetési rendelet módosításakor az összeg 

átvezetésre került. 

 

82/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött arról, hogy a külön 

megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel támogatja a  
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          - a Bucsai Óvodásokért- Gondtalan Gyermekkor Alapítványt 40.000 Ft összeggel, az 

 óvodás gyermekek kirándulására, 

          - az Okányi Otthonért Alapítványt 50.000 Ft összeggel, a Szlávy- Kupa kiadásaira,  

          - a Péter András Alapítványt 25.000 Ft összeggel, a Festival d Italiáno c. rendezvényen 

 való részvételre, 

melyek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a Pénzügyi, 

Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság 2011. évi felhasználási hatáskörébe utalt összeg. 

Az Önkormányzat 2011. június havi költségvetési rendelet módosításakor az összeg 

átvezetésre került. 

 

85/2011. (V. 13.) KT. sz. határozat 
Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy támogatja a 

Dél-alföldi Talentum Akadémia program megvalósításában történő partneri együttműködést, 

továbbá a Dél-alföldi Talentum Akadémia programjának megvalósításához intézményeinek 

közreműködésével, szolgáltatások biztosításával nyújt támogatást. 

2011. június 27 – július 2. között Gyulán, a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási 

Intézmény közreműködésével megvalósult a DELTA Nyári Akadémia képzési programja. 

 

86/2011. (V. 13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött arról, hogy az egymást 

kölcsönösen érintő feladatok teljesítése érdekében a Békés Megyei Önkormányzat és 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között a testületi döntés alapján 

Együttműködési Megállapodást hoz létre. 

A Megállapodás 2011. 05.16-án aláírásra került. 

 

87/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy 5 év 

határozott időtartamra, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig megbízza Zámbó 

Andrást a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény (Békés) intézményvezetői feladatának 

ellátásával.  

A kinevezési dokumentumok határidőben aláírásra kerültek. 

 

88/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy 5 év 

határozott időtartamra, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig megbízza Mikulán 

Róbertet a Harruckern János Közoktatási Intézmény (Gyula) intézményvezetői feladatának 

ellátásával.  

A kinevezési dokumentumok határidőben aláírásra kerültek. 

 

89/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy Andó Ágnest 

megbízza a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete vezetői 

feladatainak ellátásával 2011. július 01 napjától, Králik Judit jelenlegi megbízott vezetői 

távollétének idejére, de legkésőbb 2015. december 31-ig. 

A kinevezési dokumentumok határidőben aláírásra kerültek. 

 

90/2011. (V.13.) KT. sz. határozat IV. pont 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatának IV. pontjában döntött, hogy a 

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Békés Megyei Levéltár intézményeket 

gazdálkodási jogkörük alapján 2011. július 1. napjától önállóan működő költségvetési 
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szervként sorolja be. A Békés Megyei Levéltár, valamint a Békés Megyei Múzeumok 

Igazgatósága gazdálkodási feladatait 2011. július 1-től a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

Az ezt rögzítő megállapodás a három intézmény gazdálkodási integrációjáról 2011. június 1-

én aláírásra került. 

 

90/2011. (V.13.) KT. sz. határozat V. pont 

Békés Megye Képviselő-testülete elrendelte annak vizsgálatát, hogy a Pándy Kálmán Megyei 

Kórház könyvelési, adminisztratív feladatainak támogató feladatba történő bevonása milyen 

feltételekkel lehetséges, figyelembe véve az intézmény nagyságát, gazdálkodási sajátosságait 

és a várható hatásokat.  

A vizsgálat megtörtént, és megállapításra került, hogy a Hivatal és a többi intézmény által 

alkalmazott könyvelési modul nem alkalmas a pénzforgalmi és üzemgazdasági könyvelés 

feltételeinek egyszerre megfelelni. A Pándy Kálmán Megyei Kórházban ez a könyvelési 

programrendszer nem vezethető be, mert nem felel meg az OEP elszámolások feltételeinek. 

 

97/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy   

I. a Harruckern János Közoktatási Intézmény szabadkígyósi oktatási egységének a 

Szabadkígyós, Kastély elnevezésű ingatlanában ellátott feladatokat 2011. szeptember 1-től a 

Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai oktatási egységében látja el, valamint hogy, a 

szabadkígyósi 384 hrsz-ú ingatlan (Wenckheim kastély) ingyenes használati jogáról lemond, 

és felhatalmazta Elnökét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a lemondással 

kapcsolatos dokumentumokat aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A 

Harruckern János Közoktatási Intézmény a Szabadkígyósi Kastély épületéből 2011. 

szeptember 1-ig kiköltözött. Az ingyenes használati jogról való lemondást rögzítő 

megállapodás tervezetének egyeztetése folyamatban van. A megállapodás aláírását követő 15 

napon belül kerül sor az ingatlan átadására. 

II. a gyulai 2637/1 hrsz-ú ingatlan (Gyulai Harruckern-Wenckheim-Almássy kastély) 

ingyenes használati jogáról lemond, és ezzel megszünteti a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 

1998. október 12-én, a fenti ingatlan vonatkozásában kötött ingyenes használati 

megállapodást és felhatalmazta Elnökét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a 

lemondással kapcsolatos dokumentumokat aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. Az ingyenes használati jogról való lemondást rögzítő megállapodás tervezetének 

egyeztetése folyamatban van. A megállapodás aláírását követő 15 napon belül kerül sor az 

ingatlan átadására. 

 

98/2011. (V.13.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött, az „SO2 Sűrgősségi 

Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című TIOP-2.2.2-08/2-

2009-0014 azonosítószámú projekt- projekten kívüli önerő résznek növeléséről a kivitelezés 

és orvos-technológiai eszközök beszerzése vonatkozásában, amely a 2011. június havi 

költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre került. 

 

100/2011. (V.31.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kisebbségekért –Pro Minoritate 

Alapítvány számára 300.000 Ft. összegű támogatást biztosít. Az Önkormányzat 2011. június 

havi költségvetési rendelet módosításakor az összeg átvezetésre került. 

A támogatás folyósítása 2011. július 22-én megtörtént. 
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102/2011. (V.31.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete a fenti számú határozatában döntött a Békés Megyei 

Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények feladatellátási helyének 

változtatásáról. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Békés Megyei Önkormányzat közötti 

megállapodás 2011. július 20-án aláírásra került. 

 

119/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy mint 

csatlakozó tag elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szerződési feltételeket. 2011. 

augusztus 17-én a MÁK Békés Megyei Igazgatósága a tagfelvétel miatt kérelmezett 

törzskönyvi nyilvántartás adatmódosítása eredményeként a 04/774237/2011 számú 

határozatában a Békés Megyei Önkormányzatot, mint tagot bejegyezte. 

 

137/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti határozatában kinyilvánította, hogy Nagykamarás 

település lakosainak járóbeteg-szakellátását a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában 

működő Pándy Kálmán Megyei Kórházban továbbra is biztosítani tudja, és támogatja a 

jelenleg érvényes járóbeteg-szakellátás illetékessége változatlanul hagyását. 

A képviselő-testület döntéséről szóló határozatot Nagykamarás település önkormányzata 

részére továbbítottuk. 

 

143/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy 5 év 

határozott időtartamra, 2011. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig megbízza Dr. Erdész 

Ádámot a Békés Megyei Levéltár (Gyula) intézményvezetői feladatának ellátásával.  

A kinevezési dokumentumok határidőben aláírásra kerültek. 

 

147/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti határozatában támogatta a Pándy Kálmán Megyei 

Kórház kapacitásátcsoportosítás iránti kérelmét. 

A képviselő-testület döntéséről szóló határozat a Pándy Kálmán Megyei Kórház részére 

továbbításra került. A Pándy Kálmán Megyei Kórház megküldte a Békés Megyei 

Önkormányzat, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve részére a kapacitásmódosítás fenntarthatóságáról szóló nyilatkozatot. 

 

150/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy Dr. Dávid 

Sándor megyei főjegyző közszolgálati jogviszonyát – kezdeményezésére, az 1992. évi XXIII. 

törvény 15. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, továbbá megszüntetésre ugyanezen törvény 14. 

§ (4) bekezdés megfelelő alkalmazásával 2011. augusztus 15-i fordulónappal, úgy hogy a 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban meglévő közszolgálati jogviszonyának utolsó napja 

2011. augusztus 14. – közös megegyezéssel megszünteti. 

A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések határidőben megtörténtek. 

 

159/2011. (VII.5.) KT. sz. határozat 

Békés Megye Képviselő-testülete, fenti számú határozatában döntött arról, hogy mint 

taggyűlés módosítja a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. alapító okiratát telephelyváltozás 

miatt. A változást a Békés Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2011. augusztus 22-i végzésével 

bejegyezte. 
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H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T : 

 

Békés Megye Képviselő-testülete  

 

a 19/2011. (II.11.) KT. sz. határozat, a 35/2011. (III.18.) KT. sz. határozat, a 41/2011. (III.18.) 

KT. sz. határozat, a 42/2011. (III.18.) KT. sz. határozat, az 56/2011. (IV.15.) KT. sz. határozat, 

a 70/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 82/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 85/2011. (V. 13.) 

KT. sz. határozat, a 86/2011. (V. 13.) KT. sz. határozat, a 87/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 

88/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 89/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 90/2011. (V.13.) 

KT. sz. határozat IV. pontjának, a 90/2011. (V.13.) KT. sz. határozat V. pontjának, a 97/2011. 

(V.13.) KT. sz. határozat, a 98/2011. (V.13.) KT. sz. határozat, a 100/2011. (V.31.) KT. sz. 

határozat, a 102/2011. (V.31.) KT. sz. határozat, a 119/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat, a 

137/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat, a 143/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat, a 147/2011. 

(VI.24.) KT. sz. határozat, a 150/2011. (VI.24.) KT. sz. határozat és a 159/2011. (VII.5.) KT. 

sz. határozat  

 

végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.  

 

 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 5. 

 

 

  Farkas Zoltán 

 elnök 


