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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Békés Megye Képviselő-testülete 2011. november 18-i ülésére 

 
Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos döntési jog átadása a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési 

Bizottság részére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Békés Megye Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzatra, valamint intézményeire 
vonatkozó pályázatok esetében a pályázatok benyújtásáról szóló döntés, a pályázat benyújtása, valamint 
érdekmúlás esetén a pályázat megvalósításától, illetve a szerződéstől történő elállás határidőben 
megtörténjen, döntési jogot biztosíthat a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottságnak, hogy a 
2011. november 18. napjától a soron következő közgyűlés napjáig terjedő időszakban: 
 

a) döntsön a pályázat beadásáról a megyei önkormányzatra vagy intézményeire vonatkozó – a 
programjához és koncepciójához illeszkedő – pályázati kiírás esetén, azzal a feltétellel, mely szerint 
vizsgálja meg a beadás előtt, hogy a beadandó pályázat önerejének forrása a költségvetésben 
rendelkezésre áll-e, valamint azt, hogy a pályázati cél mennyire illeszkedik a pályázatot megvalósító 
tevékenységi körébe, milyen hatékonysággal tudja segíteni a megvalósító alaptevékenységét és 
fejlesztés esetén milyen a megtérülési ráta; 
 

b) beadott pályázat esetén a benyújtás óta eltelt időszakban a körülményekben és a feltételekben beálló 
érdekmúlás esetén döntsön a pályázat megvalósításától – illetve a szerződéstől – történő elállásról; 

 
c) mindezen tevékenység ellátása során - szükség esetén - egyeztessen az adott pályázati projekt 

tárgya szerinti illetékes szakbizottsággal. 
 
A Békés Megyei Önkormányzat pályázati eljárásokkal kapcsolatos döntéseit fő szabály szerint a Képviselő-
testület hozza meg. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 23. § (2) bekezdése 
lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület döntési jogot adjon bizottságainak, a bizottság által hozott 
döntéseket felülvizsgálhatja, ez pedig Békés Megye Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló - többször módosított- 7/1995.(V.26.) KT. sz. rendelet (SzMSz) 13. §-ának (4) bekezdése 
szerint nem minősül hatáskör átruházásnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Békés Megye Képviselő-testülete  
 
1. 2011. november 18. napjától a soron következő közgyűlés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 

felhatalmazza Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottságát, hogy 
 
a) a megyei önkormányzatra vagy intézményeire vonatkozó – a programjához és koncepciójához 

illeszkedő – pályázati kiírás esetén döntsön a pályázat beadásáról azzal a feltétellel, mely szerint 

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 

Székhely: 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.; Pf.: 118; Telefon: 66/441-156; Telefax: 66/441-609 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

vizsgálja meg a beadás előtt, hogy a beadandó pályázat önerejének forrása a költségvetésben 
rendelkezésre áll-e, valamint azt, hogy a pályázati cél mennyire illeszkedik a pályázatot megvalósító 
tevékenységi körébe, milyen hatékonysággal tudja segíteni a megvalósító alaptevékenységét, és 
fejlesztés esetén milyen a megtérülési ráta; 
 

b) beadott pályázat esetén a benyújtás óta eltelt időszakban a körülményekben és a feltételekben beálló 
érdekmúlás esetén döntsön a pályázat megvalósításától – illetve a szerződéstől – történő elállásról; 

 
c) az a) és b) pontokban rögzített tevékenység ellátása során - szükség esetén - egyeztessen az adott 

pályázati projekt tárgya szerinti illetékes szakbizottsággal; 
 

2. utasítja Hivatalát és felhívja a pályázattal érintett intézményei vezetőit, hogy tegyék meg az 
intézkedéseket a pályázati dokumentáció elkészítésére és határidőben történő benyújtására, valamint az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok előkészítésére; 
 

3. felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság Elnökét, hogy a Képviselő-testület 
munkaterv szerinti következő soros ülésén számoljon be az 1. pont értelmében hozott döntéseiről. 

 
Felelős:   1; 3. pontban: Gajda Mihály, a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság Elnöke 

2. pontban:  Dr. Pacsika György mb. osztályvezető 
 Bornné Dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető  

a Hivatal érintett osztályvezetői a pályázat témájától függően  
az érintett intézmények vezetői 

 
Határidő:  1. pontban:  2011. november 18-tól  a soron következő közgyűlésig értelem szerint folyamatos 

         3. pontban: a soron következő közgyűlés napjáig 

 
 

 
Békéscsaba, 2011. november 4. 
  
 
 
 
         Farkas Zoltán 

 

 


