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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2010/05. (I. 19.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy a non-profit szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek 

elérése érdekében kiemelten közhasznú egyesület formájában működő társadalmi szervezet 

létrehozását kezdeményezi Békéscsaba, Gyula és Békés, a közép-békési térség társadalmi és 

gazdasági fejlesztésének, egyúttal a non-profit szervezetek számára igénybe vehető 

támogatások megpályázásának lehetősége céljából. Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 200/2010. (V.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a 

megalapítani tervezett Közép-Békési Centrum Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 

munkájában. 

Az összes alapító tag döntésének beszerzése közben az Országgyűlés megalkotta és 

hatályba léptette az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt (a továbbiakban: Civil 

törvény), amely a korábbiaknál eltérő szabályokat tartalmaz az egyesületek alapítására. A 

Civil törvény értelmében közhasznú és kiemelten közhasznú egyesület már nem hozható létre, 

a közhasznúságot csak már meglévő civil szervezetek szerezhetik meg törvényben 

meghatározott feltételek teljesülése esetén. A Civil törvény rendelkezéseinek megfelelően új 

alapszabály kidolgozása és ennek megfelelően az alapítók részéről újabb döntés meghozatala 

szükséges. 

A tervezett Közép-Békési Centrum Egyesület az alábbi tíz szervezet tagságával jönne létre:  

Békéscsaba:  

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület 

3. Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.  

Békés:  

4. Békés Város Önkormányzata 

5. Fenntartható Térségért Alapítvány – FETA 

6. Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 

Gyula:  

7. Gyula Város Önkormányzata 

8. Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.  

9. Gyulai Mezőgazdasági és Városfejlesztési Kft. 

 

10. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
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A létrejövő egyesület a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás - 

KBC Fejlesztési Ügynöksége személyi és technikai erőforrásaira alapozva jön létre, így az 

egyesület működése minimális éves költséget jelent a tagok számára, az alábbiak szerint:  

 

számlavezetés díja:     2.400 Ft/hó, 

könyvelési díj:   45.000 Ft/negyedév. 

 

Az egyesület alapításának és működésének költségeit minden egyes tag 1/10 arányban 

tagdíjként vállalja. A működés folyamatait rendszeresen összeülő munkacsoport határozza 

meg.  

 

A létrejövő egyesület alapszabályában megfogalmazandó fő feladatok az alábbiak:  

 

- Határmenti együttműködés ösztönzése és abban való részvétel a környezetvédelem, 

turisztika, gazdaság ösztönzése területein 

- a Közép-Békési Centrum gazdasági-társadalmi fejlesztésének elősegítése pályázati 

támogatások igénylésével, 

- a három megyeközponti város, Békéscsaba, Békés és Gyula közötti társadalmi-

gazdasági kapcsolatok erősítése, tudatosabb, koncentráltabb együttműködés 

ösztönzése,  

- egységes településmarketing, térségi lobbi közös kiadványok, marketingstratégia, 

promóciós film segítségével, 

- a Közép-Békési Centrum érdekképviselete társadalmi-gazdasági, egyeztető 

fórumokon,  

- a városhármas és a három kistérség természetesen kialakult és folyamatosan fejlődő 

társadalmi-gazdasági erejének hangsúlyozása,  

- a három város rendezvényeinek, programjainak összekapcsolása, összehangolása, 

- a Körösök-völgye aktív és ökoturisztikai fejlesztéseiben történő integráns részvétel 

projektgenerálás, javaslattétel, véleményezés, szervezés, lebonyolítás formájában, 

- a közép-békési turisztikai lehetőségek generálása, meglévő és új infrastrukturális 

létesítményekre, természeti erőforrásokra alapozva,  

- turisztikai portál kialakítása a Közép-Békési Centrum szabadidő-eltöltési, rekreációs 

kínálatáról, 

- az Élővíz-csatorna rehabilitációja, karbantartása egységes koncepciójának 

meghatározása, 

- csatlakozás a pólusváros-programokhoz energetika, hulladékgazdálkodás, 

biotermesztés, biofinomítás és innováció témaköreiben, 

- környezetvédelmi, szemléletformáló és kulturális rendezvények, programok 

szervezése és lebonyolítása,  

- helyi természeti és kulturális, valamint környezetvédelmi, fenntarthatósági témájú 

kiadványok készítése,  

- anyagi lehetőségek felkutatása támogatások és adományok, szponzorálások, 

mecenatúrák, formájában, azok felhasználási lehetőségeinek megfogalmazása, 

- hatástanulmányok, egyéb tanulmányok készítése, prezentálása, 

- hazai és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való részvétel hogy az egyesület 

céljainak és törekvéseinek reklámozása megvalósuljon, 

- rendezvények szervezése, 

- minden olyan tevékenység, amely a térség fenntarthatóságát, fejlesztését, működési 

feltételeinek a javítását érdemben és ténylegesen elősegíti, 
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- minden olyan tevékenység, amely az egyesület fenntartását, működését, fejlesztését 

hivatott szolgálni.  

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200/2010. (V.27.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Közép-Békési 

Centrum Egyesület létrehozását és egyúttal kifejezi belépési szándékát az 

egyesületbe. 

3. Az egyesület alapítási és működtetési költségeihez Békés Város Önkormányzata a 

2013. évtől kezdve évente 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint tagdíj megfizetését 

vállalja, amelyet az Önkormányzat az adott évi költségvetése terhére biztosít .   

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy Békés Város Önkormányzatát az egyesület közgyűlésének ülésein 

képviselje, és az egyesüket alapításával kapcsolatos okiratokat aláírja, valamint a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. április 19. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


