KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése
jegyzőkönyvéből
Tárgy:

Szavazás módja

A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja, 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
36/2020. (IX.17.) KGY. sz. hat.
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének 27. § (1)
bekezdés ab) pontjának bb) alpontja szerint kézfelemeléssel hozza meg közgyűlési döntéseit.
Felelős: dr. Horváth Mihály jegyző
Határidő: azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése
jegyzőkönyvéből
Tárgy: Napirend elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
37/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi munkájáról
Előadó:
Dr. Orosz Tivadar elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
4.

Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának
2019. évi munkájáról
Előadó:
dr. Kulcsár László István elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság

5. Tájékoztató Békés megye munkaerő piaci helyzetéről
Előadó:
Dr.
Pántya
Imre
főosztályvezető,
Békés
Megyei
Kormányhivatal, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztály
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
Tájékoztató Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálózatot
érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a
folyamatban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről
Előadó:
Cserkúti András megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Békés Megyei Igazgatóság
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
6. Tájékoztató Békés megye környezetvédelmi helyzetéről
Előadó:
dr. Illich Andrea főosztályvezető
Területfejlesztési Bizottság
7. A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság

8. Partnerségi terv a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program kidolgozásához, illetve módosításához
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Területfejlesztési Bizottság
9. Beszámoló a Békés Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
10. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához
Előadó:
Zalai Mihály elnök
Véleményezi:
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
11. Bejelentések

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő
tárgyalásokról, tanácskozásokról
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
38/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között lezajlott, a megyei
önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról, társadalmi eseményekről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
39/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a veszélyhelyzet alatt hozott közgyűlés elnöke
határozatait és azok végrehajtását elfogadja.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi munkájáról
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
40/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatóját
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának
2019. évi munkájáról
A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
41/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatóságának a 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Tájékoztató Békés megye munkaerő piaci helyzetéről
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
42/20120. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya a Békés megye munkaerőpiaci
helyzetéről szóló tájékoztatóját.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

KIVONAT:
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálózatot
érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folyamatban
lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
43/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés
Megyei Igazgatóságának a Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei
közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a
folyamatban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről szóló tájékoztatóját.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Békés megye környezetvédelmi helyzete
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
44/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal
Békés megye környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatóját.
Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló együttműködési
megállapodás elfogadása
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
45/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény 4. § -a alapján
1./ egyetért a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló koncepcióval a
határozat melléklete szerinti tartalommal;
2./ felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására, az abban foglaltak
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály jegyző

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

Határozati javaslat melléklete

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG
MEGALAPÍTÁSA
STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér
3., képviseli: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke)
Baranya Megyei Önkormányzat (székhely: 7600 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli:
dr. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke)
Békés Megyei Önkormányzat (székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.,
képviseli: Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhely: 3525 Miskolc, Városház
tér 1., képviseli: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke)
Csongrád Megyei Önkormányzat (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.,
képviseli: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke)
Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.,
képviseli: dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (székhely: 9021 Győr, Városház tér
3., képviseli: Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.,
képviseli: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke)
Heves Megyei Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli:
dr. Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth
Lajos út 2., képviseli: Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér
4., képviseli: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke)

Nógrád Megyei Önkormányzat (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.,
képviseli: Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöke)
Pest Megyei Önkormányzat (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7., képviseli:
Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke)
Somogy Megyei Önkormányzat (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., képviseli:
Bíró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (székhely: 4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5., képviseli: Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke)
Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
képviseli: Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke)
Vas Megyei Önkormányzat (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.,
képviseli: Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke)
Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.,
képviseli: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke)
Zala Megyei Önkormányzat (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.,
képviseli: Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke)
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 5., képviseli: Dr. Molnár Ferenc
ügyvezető), mint a Virtuális Erőmű Programot működtető Nonprofit Kft.
(a továbbiakban: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint jött
létre:
I. A jövő generációk léte és életminősége nagyban függ attól, hogy már ma képesek
vagyunk-e átalakítani a világról, a környezetünkről és életünkről alkotott
gondolkodásunkat, majd erre alapozva életformánkat és szokásainkat úgy, hogy ne
zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat és fenntartható módon éljünk.
II. A fenntartható fejlődés megtartása, egy, a jövő nemzedékei számára is élhető jövő
megőrzése korunk egyik legnagyobb globális kihívása, melynek biztosítása a
jelenkor társadalmainak felelőssége és az a jelen generációjának proaktív
szerepvállalását, közös cselekvését igényli.
III. Felek hangsúlyozzák a Magyarország Alaptörvényében is rögzített azon
alapvetést, miszerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a
vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és jövő nemzedékek
számára való megőrzése mindenki kötelessége és felelőssége.

IV. A megyei önkormányzatok eddig is elkötelezettek voltak a környezeti
fenntarthatóság biztosítása, megteremtése területén, melynek egyik kiemelt területe
az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodás, a klímaváltozás elleni
küzdelem, ennek társadalmi feltételeinek megvalósítása, a környezetvédelem és a
rendelkezésre álló környezeti erőforrások felhasználása előmozdításának
hatékonysága, továbbá a klímaváltozáshoz vezető folyamatok mérséklése.
V. A megyei önkormányzatok ebbéli elköteleződésük megnyilvánulásaként korábban
megyei éghajlatváltozási platformokat hoztak létre, melynek hálózata keretében
koordinációs tevékenységük eredményeként, az érdekelt szakmai szervezetek,
tudományos műhelyek bevonásával széleskörű partnerséget hoztak létre és a közös
erőfeszítések irányainak meghatározása céljából társadalmi konszenzuson alapuló
megyei klímastratégiákat alkottak.
VI. A megyei önkormányzatok úgy látják, hogy a klímavédelem érdekében folytatott
tevékenységük és erőfeszítéseik, a rendelkezésre álló politikai, szakmai és pénzügyi
eszközök magasabb szintű koordinációjára van szükség, hiszen a környezeti
fenntarthatóság megyehatárokon átívelő problémáinak megoldása kapcsán csak az
összehangolt, még szélesebb társadalmi bázisra és támogatásra épülő cselekvések
lehetnek azok, amelyek hosszú távon valóban eredményes és hatékony
intézkedések, akciók meghozatalát és végrehajtását eredményezhetik.
VII. A megyei önkormányzatok felismerték, hogy az eddigi koordinációs, technikai és
háttértámogatói szerepvállalás, a közös fellépés és érdekérvényesítési képesség
megerősítésére, magasabb szintre történő emelésére van szükség a stratégiai
jelentőségű környezeti fenntarthatóság megőrzése és biztosítása érdekében.
VIII. A megyei önkormányzatok ezen célkitűzéseik elérésében stratégiai-szakmai
partnerre találtak az Európai Bizottsági díjas, az ENSZ klímaülésén nemzetközi jó
gyakorlatként is bemutatott Virtuális Erőmű Programot működtető Magyar Innováció
és Hatékonyság (MI6) Nonprofit Kft. személyében, mely szervezet szintén
elkötelezett és elismert szereplője a hazai zöld szakmapolitikai szervezeteknek.
IX. Felek, mindezek alapján, alulírott napon és helyen, a jövő generációk védelme
érdekében megállapodnak a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában,
melynek célja a környezeti fenntarthatósághoz történő proaktív hozzájárulás, a
regionális egyetértés kialakítása, közös cselekvési tervek, programok kidolgozása,
rendelkezésükre álló eszközeik és kapcsolatrendszerük révén a fenntarthatósági
politikai, szakpolitikai és támogatáspolitikai kérdésekben történő aktív szerepvállalás,
különös figyelemmel a klímavédelemre és az energetikai kérdésekre.
X. Felek rögzítik, hogy rendelkezésükre álló eszközeik révén mindent megtesznek a
természetes személyek, az oktatási, valamint a köz- és üzleti szféra szereplőinek, a
civil szervezetek és egyéb érdekeltek bátorítása érdekében, hogy mindennapi
döntéseik és kezdeményezéseik során olyan értékeket kövessenek, amelyek
biztosítják a fenntartható fejlődés elérését, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Keretstratégia felelősségrendszerében megfogalmazottak megvalósulását.

XI. Felek megállapodnak abban, hogy fenti célok elérése, valamint a Nemzeti
Klímavédelmi Szövetség népszerűsítése és továbbfejlesztése érdekében
mozgósítják kapcsolatrendszerüket és kommunikációs eszközeiket.
A Megállapodás tartalmát a Felek megértették, és mint akaratukkal és szándékukkal
mindenben megegyezőt fogadták el. Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás,
a szükséges testületi jóváhagyásokat követően lép hatályba.
………….., 2020. ………………….
………………………………………
Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

………………………………………
dr. Őri László
Baranya Megyei Önkormányzat

………………………………………
Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat

………………………………………
Bánné dr. Gál Boglárka
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei
Önkormányzat

………………………………………
Gémes László
Csongrád Megyei Önkormányzat

………………………………………
Dr. Molnár Krisztián
Fejér Megyei Önkormányzat

………………………………………
Németh Zoltán
Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

………………………………………
Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

………………………………………
Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat

………………………………………
Hubai Imre
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat

………………………………………
Popovics György
Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat

………………………………………
Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat

………………………………………
Szabó István
Pest Megyei Önkormányzat

………………………………………
Bíró Norbert
Somogy Megyei Önkormányzat

………………………………………
Seszták Oszkár

………………………………………
Fehérvári Tamás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat

Tolna Megyei Önkormányzat

………………………………………
Majthényi László
Vas Megyei Önkormányzat

………………………………………
Polgárdy Imre
Veszprém Megyei Önkormányzat

………………………………………
Dr. Pál Attila
Zala Megyei Önkormányzat

………………………………………
Dr. Molnár Ferenc
Magyar Innovációs és Hatékonyság
Nonprofit Kft.

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Partnerségi terv a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program
kidolgozásához, illetve módosításához
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
46/2020. (IX.17.) KGY sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a 2021-2027 időszakra, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a partnerségi
terv első verzióját, a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program
kidolgozásához, módosításához, valamint végrehajtásukhoz;
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 13. §-ában
meghatározott partnerségi terv további változatait a területfejlesztési koncepció és a
területfejlesztési program kidolgozása vagy módosítása során felmerülő módosítási
igény/ek esetén – a területi tervezésért felelős kormányzati szervek erre irányuló
iránymutatása kézhezvételét, valamint a Területfejlesztési Bizottság előzetes
véleményezését követően – hagyja jóvá;
3. felkéri elnökét és az önkormányzati hivatal vezetőjét, hogy a területfejlesztési tervezési
feladatok ellátása és a végrehajtás során gondoskodjanak a partnerségi tervben foglaltak
érvényesítéséről;
4. felkéri elnökét, hogy az elkészült fejlesztési dokumentumok elfogadásra való
beterjesztésekor adjon tájékoztatást a partnerség elvének érvényesítéséről.
Felelős:

Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály jegyző

Határidő:

értelem szerint, illetve folyamatos

Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

PARTNERSÉGI TERV
2021-2027

Békés Megyei Önkormányzat

Elfogadta a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 46/2020. (IX.17.) KGY sz.
határozatával
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I.
1.

A PARTNERSÉGI TERV KÉSZÍTÉSE

A Partnerségi terv célja

A Békés Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapján partnerséget kell létrehoznia az
illetékes országos, regionális, helyi, városi és más közhatóságokat képviselő partnerekkel,
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a civil társadalmat képviselő testületekkel, beleértve a
környezetvédelmi partnereket, nem kormányzati szervezeteket.
Az ilyen típusú partnerség garantálja, hogy van felelőse az érdekelt felek által tervezett
intervencióknak, és építeni lehet a releváns szereplők tapasztalatára és szakismeretére. A
partnerek bevonásra kerülnek a programok előkészítésébe, végrehajtásába, figyelemmel
kísérésébe és értékelésébe.
A partnerség, a partnerségi elv érvényesítésének céljai leginkább talán az alábbiakban
foglalhatóak össze:
a) egy adott térség vagy ágazat fejlesztési stratégiájának kialakítása és rendszeres
felülvizsgálata, továbbfejlesztése;
b) a megvalósítás eredményességének erősítése azáltal, hogy a program teljes életciklusa
alatt bevonásra kerülnek azok a szervezetek, amelyek aktív szerepet játszanak a
program megvalósításában; ez lehetővé teszi a sokkal összehangoltabb cselekvést,
beavatkozást;
c) a beavatkozás, az intézkedések megfelelő fókuszálása, hiszen a különböző bevont
partnerek jobban ismerik térségük valós szükségleteit, és képesek a beavatkozásokat
azokra a területekre koncentrálni, amelyeken arra leginkább szükség van;
d) további célja még a (elsősorban helyi) fejlesztési kapacitás erősítése a partnerek
bevonásán és aktív közreműködésén keresztül.
2.

A Partnerségi terv készítésének alapelvei

A Partnerségi terv elkészítése során az alábbi alapelvek érvényesülnek:
1. Tervezhetőség és strukturáltság: A fejlesztési koncepció társadalmi egyeztetése
koordináltan, strukturáltan történik. Ezen cél hatékony és sikeres megvalósítása
érdekében folyamatos kommunikáció és egyeztetés történik az önkormányzatokkal, a
civil szervezetekkel, az érdekképviseletekkel és az érintett szakmai szervezetekkel,
gazdasági szereplőkkel.
2. Folyamatos információnyújtás és információszerzés: A Békés Megyei
Önkormányzat a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján az érintettek számára már a
tervezés kezdetétől biztosítja a véleménynyilvánítás lehetőségét.
3. Partnerség: Az egyeztetési folyamat során a partnerek között egyenlőség érvényesül,
az érintettek mindegyikének lehetősége van egyeztetésre, valamennyi szakszerű és
beépíthető javaslat feldolgozásra kerül.
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4. Bizalom: A partnerek számára biztosítjuk, hogy a beküldött véleményeikre érdemi
visszajelzéseket kapjanak.
5. Koncentráltság és konszenzus: Folyamatos tájékoztatás, emlékeztetők küldése a
partnereknek az egyeztetések eredményéről, célul tűzve ki, hogy szem előtt tartsák a
beépíthetőséget, és az együttműködés hasznosságát.
6. Nyitottság, nyilvánosság és átláthatóság (Transzparencia): Az egyeztetési
folyamatba az érintettek bármelyik fázisban bekapcsolódhatnak. Fontos cél az
érintettek minél szélesebb körének elérése, megszólítása. Az egyeztetési folyamat
során biztosítani kell a legszélesebb nyilvánosságot és minden információhoz való
hozzáférést. A Békés Megyei Önkormányzat megszokott hírközlő felületein biztosított
a nyilvánosság, a megyei elektronikus sajtón keresztül. A források felhasználása, a
támogatási célok és a támogatandó projektek kiválasztása lényegesen átláthatóbbá, és
kevésbé megkérdőjelezhetővé válik, hiszen a program életciklus valamennyi
szakaszában a partnereknek beleszólása van a folyamatokba, befolyásolhatják a
döntéseket.
7. Közérthetőség és hatékony kommunikáció: Az egyeztetési folyamatok során
biztosítjuk, hogy mindenki számára elérhető kommunikációs csatornán folyjanak az
egyeztetések a lehető legvilágosabb, legegyértelműbb nyelvezetet használva.
8. Dokumentáltság: Az egyeztetési folyamat átláthatósága és követhetősége érdekében
biztosítjuk a folyamatos dokumentálást és ezen dokumentációk nyilvánosságát a 6.
pontban említett kommunikációs eszközök útján.
9. Folyamatos monitoring, visszacsatolás: A sikeres partneri együttműködés érdekében
vizsgáljuk, hogy a társadalmi egyeztetés megfelelően zajlott-e le, az érintettek
véleménye megfelelően beépítésre került-e, az összes elv és az előre rögzített tervezés
érvényesült-e a megvalósítás során.
10. Értékelés: Az egyeztetési folyamat zárását követően átfogó, nyilvános értékelést
biztosítunk annak érdekében, hogy a tapasztalatok hasznosuljanak.
3.

A partnerségben résztvevő szervezetek és személyek, a kiválasztásuk módszerei

A Partnerségi Terv elkészítése során a Békés Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy az
érintettek azon körét vonja be sikeresen a folyamatos, rendszeres egyeztetésekkel érintettek
körébe, akik a korábbi időszakban is meghatározó szereplői voltak a tevékenységükkel,
információikkal, véleménynyilvánításukkal a megyei fejlesztéseknek, a megye
felzárkóztatásának.
A partnerek kiválasztásának módja az alábbi elvek figyelembevételével történt:
1. A Békés Megyei Önkormányzat által fejlesztési együttműködési céllal megkeresett
települések ajánlásában, javaslatában szereplő kör
2. Határon átnyúló kapcsolatok
3. Egyes ágazatonkénti egyeztetések kis-, közép-, és nagyvállalkozói köre az érintett
kamarákon keresztül
4. Szomszédos megyei önkormányzatok és települési önkormányzatok, kiemelve a
megyei jogú várost, Békéscsabát
5. Megyei és térségi szintű civil és társadalmi szektor képviselői
6. LEADER csoportok és a helyi akciócsoportok képviselői
A fenti ponton belül ki kell emelni a határon átnyúló együttműködéseket is, különösen a
romániai Bihar és Arad megyékkel, valamint a megyei jogú várossal, Békéscsabával történő
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együttműködést. Külön figyelmet kell fordítani az alulról jövő, vidékfejlesztéssel kapcsolatos
kezdeményezésekre is (LEADER).
Békés megyét geopolitikai adottságai, határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésében elért eddigi
eredményei is predesztinálják a kapcsolatok továbbfejlesztésére.
Kézenfekvő tehát a korábbi, s ma is életképesnek bizonyuló kereskedelmi-, gazdasági-,
kulturális, oktatási kapcsolatok újraélesztése, tartalmi gazdagítása, közös infrastrukturális
fejlesztések elvégzése, ill. azok eredményeinek hasznosítása.
A 2021-2027. programozási időszakban ismét kiemelt szerep jut az alulról építkező, helyi
kezdeményezéseknek. Jelenleg ezen csoportok a vidékfejlesztés területén a LEADER
csoportok. Az európai mezőgazdasági modell kialakításával összhangban a LEADER (Liason
Entre de Development de l’Economie Rurale) Közösségi kezdeményezés célja a vidéki
szereplők ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő közös
gondolkodásban és a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén
történő megvalósításában, amely új utakat tár fel.
Békés Megyében jelenleg négy helyi akciócsoport működik, ezek:
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület
A négy akciócsoport vezetője a partnerségbe bevonásra kerül.

II.
1.

A PARTNERSÉGI TERV VÉGREHAJTÁSA

A partnerségi elv végrehajtásának módszerei

Részvételi tervezés formái alatt az alábbiak értendők:







A kommunikáció lehet egyirányú, mely visszacsatolás nélküli, a döntéshozón és
szakértőn kívül minden más érintett passzív befogadóként vesz részt; kétirányú, azaz a
döntéshozó és szakértő csoportja kérdez, a többi érintett fél válaszol; vagy többirányú,
ahol a döntéshozón és szakértőn kívül egy vagy több további aktív résztvevő között
egyenrangú párbeszéd folyik.
Az érintettek bevonásának módja nyilvános (bárki számára hozzáférhető), zártkörű
(korlátozottan hozzáférhető) vagy egyéni (a döntéshozó külön-külön szólítja meg az
érintetteket). Megjegyzendő, hogy a nyilvános hozzáférés akkor valóban nyilvános, ha
a lehetőség úgy biztosított, hogy az érintettek lehető legszélesebb köre tudatában van a
részvételi lehetőségének és megfelelő feltételek biztosítottak, hogy élni is tudjon vele:
ezt nevezzük akadálymentes kommunikációnak vagy részvételi esélyegyenlőségnek.
Az érintettek bevonása közvetlenül, vagy közvetetten képviselőik, (ernyő)szervezeteik
útján történik.
Az információáramlás direkt kapcsolatfelvétel útján (az érintettek közvetlen
megszólításával, postai vagy elektronikus levél), vagy nyilvános közzététellel (az
érintettek követlen megszólítása nélkül) történik.
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2.

A kommunikáció tárgya előterjesztett dokumentum megvitatása (pl. véleményezés,
vitafórum, vitanap), vagy (kérdőívvel, szabályozott keretekkel, felvezetéssel stb.)
irányított gondolatgenerálás, közös tervezés (pl. műhelynap, ötletbörze,
információgyűjtés).
A partnerségi terv időbeli ütemezése

1. Kiindulópont:
- partnerségi terv megyei közgyűlés általi elfogadása,
- felhatalmazás a társadalmi egyeztetés megindítására.
2. Tervezés:
- az előkészítő és javaslattételi fázis dokumentumának áttekintése a megyei
közgyűlés által,
3. Társadalmi egyeztetés:
Az egyeztetés eszközei lehetnek:
- kommunikációs kampány indítása
- nyitott egyeztetési módszer indítása
- nyilvános fórumok, rendezvények, egyeztetések
4. A megyei területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltáró-értékelő dokumentum
tartalmának, területfejlesztési koncepció és -program véglegesítése:
- javaslatok, eredmények feldolgozása, becsatornázása
A Korm. rendelet 10. sz. melléklet szerint meghatározott szervezetek részére
megküldésre kerülnek a szakmai anyagok, és 45 nap alatt megvalósul a
vélemények visszaküldése
a) miniszterek;
b) a következő kormányhivatalok:
 Központi Statisztikai Hivatal,
 Békés Megyei Kormányhivatal,
 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 Országos Atomenergia Hivatal;
c) Országos Környezetvédelmi Tanács;
d) Magyar Tudományos Akadémia;
e) országos önkormányzati érdekszövetségek;
f) az érintett térségi fejlesztési tanácsok;
g) az érintett megyei önkormányzatok;
h) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata;
i) az érintett települési önkormányzatok;
j) az érintett területi államigazgatási szervek közül:
 területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság;
 illetékes vízügyi hatóság;
 működési területével érintett nemzeti park igazgatóság;
 működési területével érintett vízügyi igazgatóság;
 Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
5. Elkészült Koncepció és Program megyei közgyűlés általi elfogadása
6. Egyeztetés a szakminisztériumokkal: ITM; PM
7. Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése
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III.) A PARTNERSÉGI TERV KIÉRTÉKELÉSE, ÉRVÉNYESÍTÉSE, VISSZACSATOLÁS

A partnerségi terv segítségével a megyei fejlesztési anyagok, szakmai programok széles körű
szakmai és társadalmi egyeztetésére kerül sor, amelynek eredményeképpen az üzleti szektor
szereplői, az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek fejlesztési elképzelései egy komplex
megyei fejlesztést irányoznak elő.

1.

A partnerségi elv és társadalmi konzultáció előnyei

-Hatékonyság növelése: javul a tervezés során az elemzés, a stratégiaalkotás és a prioritások
kiválasztásának hatékonysága.
-Végrehajtás eredményességének növelése: segíti a partnerség a szervezetek közötti
koordinációt, a párhuzamosságok elkerülését, és hozzájárult az abszorpciós képesség
növekedéséhez, és általában a rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyabb
koordinálásához.
-Növekszik a transzparencia.

2.

A visszacsatolás módszere

Megállapítható, hogy az érdemi visszacsatolást nem tartalmazó egyeztetési folyamatokban
nem lehet fenntartani a szereplők motiváltságát. Mindenképp az aktivitás csökkenésével jár,
ha nem látják a szereplők véleményük eredményét, csak a folyamatos és minden észrevételre
érdemben reagáló együttműködési folyamat vezethet a résztvevők megfelelő motiváltságához,
aktivitásához, a szükséges bizalom kialakulásához.
A visszacsatolást az alábbi eszközökkel biztosíthatja a Békés Megyei Önkormányzat:
a) A konzultációk eredményeképpen született emlékeztetők valamennyi résztvevőnek
kiküldésre kerülnek, arra további észrevételt, kiegészítést tehetnek a partnerek.
b) A konzultációkon feltett kérdéseire a partner – lehetőségekhez mérten – érdemi
választ, segítséget kap.
c) Online felületen megoszthatja további, konkrét elképzeléseit a résztvevő.
d) Tervezésnél beépülnek azon javaslatok, amelyek összhangban vannak a vonatkozó
fejlesztési dokumentumokkal, előírásokkal.
e) Az egymáshoz kapcsolódó, egyéni elképzelések összekapcsolása megtörténik,
szintetizálódik, amennyiben lehetséges integrált fejlesztési elképzeléssé kristályosodik
ki.
f) Lehetőség nyílik a partnerek közötti interakcióra, egymás segítése, összefogása
céljából.
g) A koncepció különböző fázisairól értesítést kap, azokba érdemben bekapcsolódhat.
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KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békés Megyei Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. I. félévben végzett
munkájáról
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
47/20120 (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
I.
a Békés Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról szóló beszámolót,
II.
és elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerint a Békés Megyei Értéktár
Bizottság Működési Szabályzatát.
Felelős: Zalai Mihály elnök,
határidő: azonnal
Kmf.
Zalai Mihály sk.
elnök
Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

BÉKÉS MEGYEI
ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG …./….. (…..)
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Békés Megyei Önkormányzat a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 324/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §-ában biztosított jogkörében eljárva - a Békés Megyei Értéktár Bizottság
(továbbiakban Bizottság) működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bizottság hivatalos megnevezése: Békés Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban Bizottság)
A Bizottság székhelye:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
A Bizottság létszáma:
7 fő
A Bizottság tagjainak névsorát a Működési Szabályzat függeléke tartalmazza.
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
szóló 324/2020. (VII.9.) Korm. rendelet tartalmazza.
III.
A BIZOTTSÁG SZERVEZETE
1) A Bizottság tagjait a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) választja meg. A közgyűlés a tagokat bármikor indoklás nélkül visszahívhatja, helyére új tagot választhat.
2) A bizottsági tagság megszűnik:
 amennyiben az Önkormányzat visszahívja a tagot,
 amennyiben a tag lemond bizottsági tagságáról,
 a tag halálával.
3) A Bizottság tagja bármikor írásban lemondhat tagságáról. Az Önkormányzatnak a lemondástól számított 90 napon belül új tagot kell választania.
4) A Bizottság az alakuló ülésén, tagjai közül választja meg az elnökét. Az elnök képviseli a Bizottságot, ő hívja össze és vezeti a Bizottság üléseit. A Bizottság nevében a kiadmányozás joga a Bizottság elnökét illeti meg.

5) A Bizottság az alakuló, vagy az azt követő ülésén – a Bizottság elnökének javaslatára
– dönt a Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról. A Bizottság elnök-helyettese
– az elnök távollétében – összehívja a Bizottság ülését, továbbá ellátja az elnök általános helyettesítését, valamint azokat a feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza.
6) A szervező, előkészítő és ügyviteli feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője által megbízott köztisztviselője, mint a Bizottság titkára látja el. A Bizottság elnöke a bizottsági munka előkészítése tárgyában a Bizottság titkárát bízza meg a
kiadmányozás jogával. A bizottsági titkár a súlyos alaki hiányosságot tartalmazó javaslatok esetében hiánypótlásra szólíthatja fel a javaslattevőt.
IV.
III.

A bizottsági tagok kötelesek a Bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a Bizottság üléséről való távolmaradását a Bizottság elnökének előre jelezni.

IV.

A Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával öszszefüggő, a Bizottság elnöke által igazolt költségek megtérítésére jogosultak.
V.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
2. A Bizottság üléseit – általában – a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba,
Árpád sor 18. szám alatti iroda épületében tartja.
3. A Bizottság különösen azonos tárgykörű szakmai kérdések megvitatása céljából – a
Bizottság bármely tagjának javaslatára – más értéktár bizottságokkal együttes ülést
tarthat.
4. A Bizottság a Rendelet 1. §-ában rögzített, a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái szerint létrehozza albizottságait.
5. Az albizottságok működésére a jelen Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
6. A Bizottság ülésein a bizottsági tagokon kívül meghívottként tanácskozási joggal részt
vehetnek:
I.

az albizottságok elnökei, továbbá

II.

akit a Bizottság elnöke meghív.
VI.

1. A Bizottság ülését az elnök – távollétében az elnök-helyettes – hívja össze. A meghívót, a főbb napirendi pontok anyagait elektronikus úton úgy kell megküldeni, hogy
azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 5. napon megkapják.
2. Indokolt esetben az elnök intézkedhet a Bizottság rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.
3. A Bizottság üléseit az elnök vezeti.
4. A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza meg. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van.
5. A Bizottság döntéséből kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a
Bizottság szavazással dönt.
6. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a Bizottság határozattal fogad el.
7. A Bizottság elnöke napirendi pontként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
8. A Bizottság elnöke napirendi pontként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
9. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
10. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel
hozza.
11. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
12. A Bizottság elnökének döntése alapján a Bizottság az ülésének összehívása nélkül,
írásban is szavazhat. Az írásbeli szavazás faxon, illetve elektronikus levél útján is történhet, ennek határidejét az előterjesztés megküldésekor a Bizottság elnöke határozza
meg. Az írásbeli szavazás eredményéről a Békés Megyei Önkormányzat Hivatala tájékoztatja a Bizottság tagjait a határozat 8 napon belül történő megküldésével.

VII.
1. A Bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos arab sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a
BMÉB (Békés Megyei Értéktár Bizottság) betűjelzést.

3. A határozatokat 8 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottság tagjai részére, valamint a javaslattal kapcsolatos hiánypótlásra történő felhívásról, érdemi döntésről, illetve a javaslat érdemi tárgyalásának mellőzéséről szóló határozatot a javaslattevő részére.
VIII.
1. A Bizottság üléséről az elhangzottak lényegét, valamint a döntést szó szerint tartalmazó jegyzőkönyv készül.
2. A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnök-helyettes, valamint a Bizottság titkára írja alá.
IX.
1. A Bizottság – feladatai ellátásához – esetenként külön dönt külső szakértő felkéréséről.
2. A nemzeti értékekre beérkezett javaslatot a III. számú függelékben rögzített – illetékes
– albizottság véleményezi, és javaslatot tesz a Bizottságnak a nemzeti értéknek a megyei értéktárba történő bekerüléséről.
3. A Bizottság működésének szervezési, ügyviteli, tárgyi, személyi feltételeit a Békés
Megyei Önkormányzat Hivatala, a pénzügyi feltételeit a Békés Megyei Önkormányzat
biztosítja.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Működési Szabályzatot az Önkormányzat …/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozatával
fogadta el.
2. A Működési Szabályzat 2020. szeptember 18. napján lép hatályba. Jelen szabályzat
hatálybalépésével egyidejűleg az 78/2016. (IX.08.) KGY. határozattal elfogadott Működési Szabályzat hatályát veszti.
3. A Békés Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának függelékei:
a) I. számú függelék – A Bizottság tagjainak felsorolása és címjegyzéke
b) II. számú függelék – A bizottsági ülésre állandó meghívottak felsorolása és elérhetőségeik
c) III. számú függelék – A Bizottság albizottságainak felsorolása és címjegyzéke.
A függelékek naprakészségéről a Bizottság titkára gondoskodik.
Békéscsaba, 2020. szeptember 17.
Zalai Mihály

I. számú függelék

Békés Megyei Értéktár Bizottság tagjai

A Önkormányzata Békés Megyei Értéktár Bizottságba az alábbi tagokat választotta meg a következő önkormányzati választást követő közgyűlés alakuló ülésének napjáig terjedő időtartamra (75/2019. (XI.21.) KGY. sz. határozat):
Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Dr. Erdész Ádám

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára
5700 Gyula, Pf.: 17.

Ando György

Munkácsy Mihály Múzeum
5600 Békéscsaba, Pf.: 46.

Fekete Péter

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ambrus György

5700 Gyula, Temesvári út 146.

Závoda Ferenc

5540 Szarvas, Tanya III. külkerület 515.

Puju János

5624 Doboz, Nagy utca 17.

II. számú függelék
Békés Megyei Értéktár Bizottság állandó meghívottai
Albizottságok elnökei
Szegedi Balázs alelnök

Békés Megyei Közgyűlés

Dr. Horváth Mihály jegyző

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Dr. Huszár Erika osztályvezető

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

III. számú függelék
Békés Megyei Értéktár Bizottság Albizottságai és tagjai
1. Agrár-és élelmiszer gazdaság
Domján Balázs
Hankó György
Dr. Gál Dénes
Viczián János
Dr. Rákóczi Attila

Gallicoop Zrt., termelési igazgató
Pioneer Vetőmagüzem, Szarvas
NAIK - Halászati Kutatóintézet, intézetigazgató
Gerendási Gazdakör, elnök
Békés Megyei Kormányhivatal, főigazgató

2. Egészség és életmód
Kotroczóné Antal Teréz
Dr. Meltzer Mária
Dr. Duray Gergő

Regionális vezető védőnő
Deák Patika, főgyógyszerész
Orosházi Kórház, főigazgató

3. Épített környezet
Béres István
Földesi István
Kmetykó János

Gyulai Polgármesteri Hivatal, főépítész
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, főépítész
Békés Megyei Építész Kamara, alelnök

4. Ipari és műszaki megoldások
Majoros Csaba
Barkász Sándor
Gál Imre
zető
Buzás Zoltán
5. Kulturális örökség
Banner Zoltán
Kocsis Klára
Dr. Elek Tibor
Lonovics László
Pál Miklósné
Gyalog László
Csajányi Melinda

6. Sport
Szigeti Csaba
Baktai Ferencné
Patyi Gábor

Csaba Metál Zrt., vezérigazgató
Békés Drén Kft., ügyvezető
Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt., nyugalmazott ügyveBékés Megyei Mérnöki Kamara, elnök

Művészettörténész
Békés Megyei Népművészet Egyesület
Irodalomtörténész
Grafikus, festő, főiskolai docens
Békés Megyei Népművészet Egyesület, elnök
Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, elnök
Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola, igazgató

Békéscsaba Polgármesteri Hivatal, csoportvezető
Gyulasport Nonprofit Kft., sportszervező menedzser
Orosháza Polgármesteri Hivatal, oktatási, kulturális és
sport referens

7. Természeti környezet
Boldog Gusztáv
Dr. Tirják László
Dr. Jakab Gusztáv

Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, szakmai vezető
Körös-Maros Nemzeti Park, igazgató
Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar,
docens

8. Turizmus, vendéglátás, gasztronómia
Komoróczki Alíz
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., ügyvezető
Tímár András
Kondorosi Csárda, főszakács
Bora Imre
Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., ügyvezető
Hégely Sándor
Csabai Rendezvényszervező Kft., ügyvezető
Kiss László
Pearl Marketing and Management Kft., ügyvezető

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához
A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
48/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. csatlakozik Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.
évi pályázati fordulójához.
2. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
kötendő megállapodás aláírására és a szükséges eljárási cselekmények megtételére.
3. utasítja Hivatalát a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előterjesztéskor
készítse elő a pontos támogatási összegre vonatkozó javaslatot.
Felelős:
Határidő végrehajtásra:

Zalai Mihály elnök,
dr. Horváth Mihály jegyző
2020. szeptember 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2020. szeptember 17-én tartott nyílt ülése
jegyzőkönyvéből
Tárgy: Ügyrendi Bizottság felkérése a veszélyhelyzet idején hozott elnöki döntésekkel
kapcsolatos visszajelzések tekintetében
A Közgyűlés jelenlévő 12 tagja 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
49/2020. (IX.17.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Ügyrendi Bizottságát, hogy vizsgálja meg veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésén alapuló feladat- és hatáskörben meghozott közgyűlés elnöke döntések kihirdetése
előtti képviselői visszajelzések arányát és annak eredményéről adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

dr. Horváth Mihály jegyző
értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Horváth Mihály sk.
jegyző

