
K I V O N A T 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán, a Megyeháza Tanácskozótermében
(5600  Békéscsaba,  Árpád  sor  18.),  2016.  október  10-én  tartott  rendkívüli  nyilvános  ülése
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Napirend elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

86/2016. (X.10.) KGY. sz. határozat

1. Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  megjelenő  felhívásaihoz
kapcsolódó értékelési szempontrendszer elfogadása
Előadó:  Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

2. A Békés Megyei Vállalkozási  és Fejlesztési  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjével kötendő
munkaszerződés jóváhagyása
Előadó: Tolnai Péter alelnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

3. Kérdések

K.m.f.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



K I V O N A T 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán, a Megyeháza Tanácskozótermében
(5600  Békéscsaba,  Árpád  sor  18.),  2016.  október  10-én  tartott  rendkívüli  nyilvános  ülése
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megjelenő felhívásaihoz
kapcsolódó értékelési szempontrendszer elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:

HATÁROZAT

87/2016. (X.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. Elfogadja a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16, a TOP-1.1.3-16, a
TOP-1.4.1-16, a TOP-2.1.3-16 és TOP-3.1.1-16 felhívásaihoz kapcsolódóan a területi szem-
pontú értékelési szempontokat a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

1. Elfogadja a Terület  és Településfejlesztési  Operatív Program TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak
fejlesztése felhívásához kapcsolódóan a területi szempontú értékelési szempontokat a határo-
zat 2. melléklete szerinti tartalommal.

2. Felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát arra, hogy a Terület és Településfejlesztési Ope-
ratív Program TOP-5.3.1-16 Helyi közösségi programok megvalósítása intézkedés felhívásá-
hoz - a felhívás tervezetének ismeretében - jóváhagyja a területi szempontú értékelési szem-
pontokat, a következők figyelembevételével:

a) A Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez kritérium értékelési szempontjai a hatá-
rozat 1. mellékletében foglaltak szerint kerüljenek meghatározásra,

a) A horizontális jellegű értékelési szempontok és a szakmai jellegű értékelési szempontok
megoszlása, az elérhető maximális pontszám tekintetében, legalább 75-25 % legyen

3. Felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát arra, hogy az 1-3. pontokban meg nem nevezett
további, TOP-xxx-16 kódszám alatt megjelenő pályázati felhívások értékelési szempontrend-
szerét jóváhagyja, a következők figyelembevételével:

a) A Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez kritérium értékelési szempontjai a hatá-
rozat 1. mellékletében foglaltak szerint kerüljenek meghatározásra,

a) egyéb kritériumok értékelési szempontjai a korábban TOP-xxx-15 kódszám alatt megje-
lent felhívások értékelési szempontjainak megfelelően kerüljenek megállapításra.

4. Felhívja a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a Bizottság 3., 4., pontok szerinti döntésé-
ről, a döntést követő, az éves munkaprogram szerinti első Közgyűlésen adjon tájékoztatást.

5. Felkéri Hivatalát, hogy az elfogadott értékelési szempontokat jóváhagyásra küldje meg a Terü-
let és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) részére.



6. Felhatalmazza Hivatalát  a minőségbiztosítást  követően az IH észrevételeknek az értékelési
szempontrendszeren történő átvezetésére, az alábbiak szerint:

a) a technikai jellegű észrevételek kerüljenek átvezetésre,
a) azok az értékelési  szempontok,  amelyeket  a minőségbiztosítás  tartalmukat  tekintve  ér-

demben kifogásol, kerüljenek törlésre az értékelési szempontok közül.

Felelős: Ruck Márton a Területfejlesztési Bizottság elnöke a 3., 4., 5. pontok tekintetében,
dr. Horváth Mihály aljegyző a 6. és 7. pontok tekintetében.

Határidő a végrehajtásra: értelem szerint,
a beszámolásra: értelem szerint, illetve 2016. december 31.

K.m.f.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:



K I V O N A T 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán, a Megyeháza Tanácskozótermében
(5600  Békéscsaba,  Árpád  sor  18.),  2016.  október  10-én  tartott  rendkívüli  nyilvános  ülése
jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével
kötendő munkaszerződés jóváhagyása

A Közgyűlés  jelenlévő 16 tagja  13  igen szavazattal  –  3  tartózkodás  mellett  –  az  alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

88/2016. (X.10.) KGY. sz. határozat
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. alapítója:

1. jóváhagyja, hogy a Társaság Kraller József ügyvezetővel munkaszerződést
kössön témavezető munkakörre, 2016. október 11. napjától 2018. szeptember
30.  napjáig  tartó  határozott  időtartamra,  bruttó  250.000  Ft/hó  munkabér
ellenében.

2. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, mint a munkáltatói jogokat gyakorló
legfőbb szerv képviselőjét, hogy az 1. pontban részletezett feltételekkel kösse
meg a munkaszerződést. 

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: értelem szerint
Határidő beszámolásra: 2016. november 17.

K.m.f.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző

Kiadmány hiteléül:


