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Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén 
2015. február 26-án. 

 
 
Ülés Helye: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal díszterme 

 
 

Jelen vannak: Varga Gusztáv elnök, Mezőkovácsháza polgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere 
Marjai János Battonya polgármestere 
Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere 
Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Lantos Zoltán              Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Fülöp István              Kunágota képviseletében 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Dús Ildikó Magyardombegyház polgármestere 
Krucsai József Medgyesbodzás polgármestere 
Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere 
Mitykó Zsolt  Mezőhegyes polgármestere 
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 
Árgyelán Elvira   Pusztaottlaka polgármestere 
Varchó István   Végegyháza polgármestere 
 

Távolmaradását jelezte: 
Pelle István   Nagykamarás polgármestere 

 
Jelen volt még: 

Simonka György országgyűlési képviselő  
Dr. Szilbereisz Edit  Mezőkovácsháza aljegyzője 
Ágostonné Dohányos Ivett Mezőkovácsháza költségvetési irodavezetője 
Majorné Balla Ildikó  Mezőkovácsháza egészségügyi referense 
Molnár Gábor   Mannvit Kft.  
Gyöpös Péter  Mannvit Kft. 
Kovács Péter  EU-Fire Kft.  
Dr. Kovács Imre  EU-Fire Kft.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent társulási tanács tagjait, 
Simonka György országgyűlési képviselő urat valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 17 fő jelen van, az ülés 
határozatképes. A Tanács ülését megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom megválasztani Varchó István Végegyháza 
település polgármesterét.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Varchó István Végegyháza település polgármesterét 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta.  
 
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását. Kérem, aki azzal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

21/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. február 26-i ülése napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
1. Tájékoztató a geotermikus erőmű előkészítő 

munkálatairól (szóbeli előadás) 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
2. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi 

költségvetési határozatának módosítása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
3. Társulási Tanácsi határozatok módosítása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
4. Az orvosi ügyelet működtetése 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
5. Bejelentések 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a geotermikus erőmű előkészítő 
munkálatairól (szóbeli előadás) 

 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Már a polgármesterek előtt ismert, hogy a Kistérségben a 
battonyai hátságon kiemelt kormányzati projekt keretében európai uniós támogatásból 
geotermikus hőerőmű létesül. A pályázaton nyertes cégek az EU-Fire Kft. és a Mannvit 
Kft. képviselői a mai napon bemutatják a beruházást a társulás tagjainak.  
Átadom a szót a Kft-k képviselőinek.  
 
M o l n á r   Gábor Mannvit Kft. képviselője: Bemutatja a Kft-t.  
 
Dr. K o v á c s   Imre EU-Fire Kft. képviselője: Bemutatja a Kft-t.  
 
K o v á c s   Péter EU-Fire Kft. képviselője: A térségben megépülő erőmű az 
úgynevezett EGS technológia alkalmazásával valósul meg, amelynek lényege, hogy 
olyan kőzetekből hozza fel a hőt, amelyek nem tartalmaznak vizet. Bővebben beszél 
erről a technológiáról.  
 
M o l n á r  Gábor Mannvit Kft.: Három térség Kecskemét, Ferencszállás és Battonya 
közül végül is battonyai térségben valosult meg ez a kiemelt beruházás. Többek között 
azért is mert itt a legkedvezőbbek a geológiai felételek a beruházáshoz. Itt a 
legmelegebb adott mélységban a gránitkőzet.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Megkérem a polgármestereket, hogyha kérdésük van a 
beruházással kapcsolatban, akkor tegyék fel.  
 
M i t y k ó   Zsolt Mezőhegyes polgármestere: A kőzetbe való vízlejuttatás hogyan 
történik? Tudhatunk-e arról, hogy erre a beruházásra milyen más ráépülő tevékenységek 
valósulhatnak meg?  
 
M o l n á r   Gábor Mannvit Kft.: Szükséges lesz nagyobb mennyiségű vízre, de hogy 
ez hogyan történik, az az engedélyezi eljárás során került letisztázásra.  
A szekunderhő felhasználása alkalmas fűtésre, ipari vagy mezőgazdasági felhasználára.  
 
M i t y k ó   Zsolt Mezőhegyes polgármestere: Egy kútra vagy több kútra épül a 
hőerőmű? 
 
M o l n á r   Gábor Mannvit Kft.: Körülbelül 10 kúttal tervezzük a végső üzemelést, 
körülbelül 10 MW energiát fog termelni. De az első kútpár működése alapján fog 
eldölni, hogy hány kút épülne.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Megvan-e a pontos hely, hogy hol épül az erőmű? 
 
M o l n á r   Gábor Mannvit Kft.: Még nincs, most ezen dolgozunk. Idén nyárra derül 
ki, külön kutatófúrás nem lesz.  
 
K r u c s a i  József: Beruházás talajmozgást fog-e okozni a térségben?  
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M o l n á r   Gábor Mannvit Kft.: Ez a kőzet abban a mélységben 4000 méternél 
teljesen stabil. A kőzetrepesztés okozhtas szejzmikus jelenséget, amely műszerrel 
mérhető.  
 
K o v á c s   Péter EU-Fire Kft. képviselője: A fejlesztés során helyi munkaerőt 
szeretnénk bevonni geológusokat szakipari munkákra. Kőzetrepesztőket hozunk a 
tengerentúlról.  
 
M i t y k ó   Zsolt Mezőhegyes polgármestere: Az erőmű majd hány főt foglalkoztat?  
 
K o v á c s   Péter EU-Fire Kft. képviselője: Körülbelül 10 főt, de teljes lesz az 
automatizálás. A szekunder foglalkoztatottság növekedése lehet nagyobb.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Elsődleges az olcsó áram, másodlagos a hő, a szekunder 
foglalkoztatottság.  
 
S i m o n k a    György képviselő: Nagy volt a lobbi a beruházás körül, főleg azért mert 
nagy lehetőséget nyit meg.  
Battonya hátság lenyúlik Kunágota, Mezőhegyes, Battonya, Mezőkovácsháza irányába.  
Forró gőz lesz a szekunder vagy hulladék hő, amit további településekre lehet 
elszállítani. Európai uniós pénz plusz még a kormány kiegészítő támogatása, mert 
kiemelt projekt.  
 
S z é l    Adrián : A beruházás vége mikorra van tervezve?  
 
K o v á c s   Péter EU-Fire Kft. képviselője: 2018. év végére.  
 
V a r g a      Gusztáv elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
Nem hangzott el több kérdés, vélemény. Köszönjük a tájékoztatást.  
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi 

költségvetési határozatának módosítása 
 
 
V a r g a      Gusztáv elnök: A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
M a r j a i   János: A Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslat elfogadását.  
 
V a r g a      Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye, mivel nem hangzott 
el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetési határozat módosítása  
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22/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak 
megfelelően a 2014. évi költségvetés módosításáról az 
alábbi határozatot alkotja: 
 
A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2014. évi 
költségvetését 246.079 ezer Ft bevételi és kiadási egyező 
főösszeggel fogadja el, ezen belül: 
 

187.726 e Ft költségvetési bevétellel 
205.364 e Ft költségvetési kiadással   
-17.638 e Ft költségvetési egyenleggel   
-17.638 e Ft működési egyenleggel 

                     0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
 58.353 e Ft finanszírozási bevétellel 
 40.715 e Ft finanszírozási kiadással 
 17.638 e Ft költségvetési hiánnyal    
ebből: 
17.638 e Ft működési célú belső finanszírozású 
(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja 
meg. 

 
A II. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetési egyenleg 
összegét -17.638 e Ft-ban állapítja meg.  
 
A II. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a II. (3) pontban megállapított 
egyenleget az előző évi pénzmaradvány igénybevételével 
biztosítja. Az előző évi tervezett pénzmaradvány 
működési célú felhasználása 17.638 e Ft. 
 
A határozat II. pontja a (10) bekezdéssel egészül ki: 
(10) A Társulási Tanács a költségvetési általános 
tartalékot 3.944 e Ft-ban, a céltartalékot 95.101 e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A határozat I. mellékelte helyébe jelen határozat I. 
melléklete lép. 
A határozat V. mellékelte helyébe jelen határozat II. 
melléklete lép. 
A határozat VI. melléklete helyébe jelen határozat III. 
melléklete lép. 
A határozat VIII. melléklete helyébe jelen határozat IV. 
melléklete lép. 
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Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulási Tanácsi határozatok módosítása 

 
 

V a r g a   Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést. 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Bírálóbizottság tagjainak tagsági megszüntetése  
 

23/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
18/2015. (II. 13.) sz. TT. határozatát akként módosítja, 
hogy a bírálóbizottság tagjai közül Krucsai Mariann és Dr. 
Halász Erik tagok bizottsági tagságát azonnali hatállyal 
megszünteti. 
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul érvényben maradnak. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a      Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosításának hatályba lépése  
 

24/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló 
19/2015 (II. 13.) sz. TT határozatát akként módosítja, 
hogy a Közbeszerzési Szabályzat módosítása 2015. április 
1. napjától lép hatályba.  
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul érvényben maradnak. 
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 Határidő: azonnal 
 Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az orvosi ügyelet működtetése 
 
 

V a r g a    Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A napirenddel kapcsoaltban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 16 igen szavazattal – 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Társulási megállapodás kiegészítése  
  

25/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy 
 
1. a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a hétközi, 

illetve hétvégi orvosi ügyeleti feladatot 2015. április 
1. napjától központi orvosi ügyelet formájában 
Kunágota központtal saját maga szervezi és 
működteti.  

2. a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 
Társulási Megállapodását – a jelen módosítással nem 
érintett részei változatlan tartalommal történő 
hatályban maradása mellett – az alábbi V/A. A 
Társulás vállalt feladatai fejezet Központi orvosi 
ügyelet címmel egészíti ki:  

 
„Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi 
Központi Ügyelet létrehozása Kunágota központtal, azon 
társulási tagok részvételével, akik a Társulással erre külön 
feladat-ellátási megállapodást kötnek.   
Formája: 
A Társulás a feladatot saját maga szervezi és működteti az 
Országos Mentőszolgálattal együttműködve oly módon, 
hogy közreműködői szerződéseket köt és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól a lakosságszám arányos 
támogatást lehívja.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Orvosi ügyeleti feladatellátására térítésmentes ingatlanhasználati szerződés 

kötése  
  

26/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kötelező önkormányzati feladat körébe tartozó 
orvosi ügyeleti feladat ellátása céljából térítésmentesen 
2015. április 1. napjától határozatlan idejű 
ingatlanhasználati szerződést köt Kunágota Község 
Önkormányzatával a tulajdonát képező a Kunágota 
Rákóczi u. 10. szám alatti központi orvosi ügyelet 
megnevezésű ingatlanra.  
 
Felhatalmazza az elnököt a használati szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Orvosi ügyelet ellátásra gépkocsi biztosítása  
  

27/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kötelező önkormányzati feladat körébe tartozó 
orvosi ügyeleti feladat ellátására szolgáló gépkocsi 
biztosítása céljából az alábbiakról dönt: 
 
Használt gépkocsi vásárlásáról dönt legalább három 
árajánlat alapján legfeljebb bruttó 2.500.000 Ft értékben, 
melynek fedezetét az érintett önkormányzatok 
lakosságszám arányos egyszeri hozzájárulása fedezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Kötelezettségvállalás tagdíj biztosításához  
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28/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa  

- kötelezettséget vállal arra, hogy a 27.382.118 Ft OEP 
bevétel, 14.093.162 Ft kiegészítő tagdíj bevétel 
figyelembevételével a feladattal kapcsolatos 41.475.280 Ft 
kiadások fedezetét biztosítja, melyet a költségvetés 
következő módosításában átvezet, 

 
- felhatalmazza az Elnököt, hogy a feladatellátás 

biztosításához szükséges szerződéseket megkösse, 
 
- a 2015. április 1-től érvényes feladatellátásra való 

tekintettel a 2015. évi kiegészítő tagdíj havi összegét, 
valamint az egyszeri beruházási költségek településenkénti 
összegét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- felhívja a társult önkormányzatok figyelmét, hogy 
2015. március 10. napjáig gondoskodjanak a 
kiegészítő tagdíjnak és az egyszeri beruházási 
költségeknek a 2015. évi költségvetési rendeletükben 
való biztosításáról, és a Társulás számlájára való 
befizetéséről, ellenkező esetben a Társulás él a 
Társulási Megállapodás VI. Társulás gazdálkodás 
fejezet Tagdíj cím 4. pontja alapján biztosított 
inkasszó jogával. 

 
Határidő: azonnal 

Település 
Lakosságszám 

(fő) 

Egyszeri 
hozzájárulás 

gk.-val 
250,38 Ft/fő 

Kiegészítő 
tagdíj 

mértéke 
2015. 
54,22 

Ft/fő/hó 
Almáskamarás 974 243 873 52 810 
Dombegyház 2160 540 825 117 115 
Dombiratos 626 156 741 33 942 
Kevermes 2021 506 022 109 579 
Kisdombegyház 540 135 205 29 279 
Kunágota 2890 723 603 156 696 
Magyardombegyház 257 64 348 13 935 
Medgyesbodzás 1115 279 176 60 455 
Medgyesgyháza 3721 931 669 201 753 
Mezőhegyes 5514 1380 601 298 969 
Pusztaottlaka 404 101 154 21 905 
Nagykamarás 1438 360 050 77 968 
Összesen 21660 5423267  1 174 405 
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  Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 5. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Szakmai felelősségbiztosítás kötése 
  

29/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy három árajánlat 
bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó 
ajánlattevővel szakmai felelősségbiztosítást kössön az 
orvosi ügyletben közreműködő orvosokra és egészségügyi 
személyzetre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

B e j e l e n t é s e k   
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek bejelentése? Felkérem Simonka György 
országgyűlési képviselő urat, hogy mutassa be a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok 
irányába” pilot programot.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: A gazdasági modell célja egy olyan 
újszerű, gazdaságilag is fenntartható rendszer felállítása, amely a térség 
munkanélküliségi mutatóit jelentősen csökkenti úgy, hogy érdemi és hosszútávon is 
fenntartható gazdasági tevékenységet végez, háztáji vegyes gazdasági tevékenység 
kialakításával. 
 
Az önkormányzatok a regisztrált munkanélküliekkel, önkormányzatonként 
brigádonként 10+1 fővel, az önkormányzat által meghatározott brigádszámmal vesznek 
részt a programban, amellyel tervezetten 525 fő munkanélküli kerül bevonásra a 
programba.  
A programban résztvevők a munkaügyi központoknál nyilvántartott, természetes 
személyek közül kerülnek kiválasztásra, amely kiválasztást a programban résztvevő 
önkormányzatok és a munkaügyi központok közösen végzik. 
Mindemellett az önkormányzatok vállalják a szociális szövetkezet felállítását, míg a 
munkanélküliek vállalják a szociális szövetkezeti tagságot, amely 2016-ban már 
gazdasági keretet biztosít az önálló gazdasági tevékenységnek. 
Cél, hogy középtávon önfenntartó módon, háztáji gazdaságban dolgozó kistermelők, a 
szociális szövetkezetek által biztosított, kihelyezett alapanyagokkal, valamint 
infrastruktúrával a megélhetéshez szükséges bevételt saját munkájuk által teremthessék 
elő. 
 
A GAZDASÁGI MODELL ALAPELVEI: 
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1. Önkéntesség: a résztvevő önkormányzatok, valamint közfoglalkoztatottak és a 
szociális szövetkezetek részéről. 

2. Forrástisztaság: az önkormányzatok a Start-munkaprogram keretein belül megtartják 
önrendelkezésüket, mind a költségek, mind a források elszámolását végzik, valamint 
vállalják, hogy alprogramként a Start-munkaprogramjuk keretén belül a pilot 
programot a megismert keretfeltételek mentén végrehajtják.  

3. Fenntarthatóság: a tevékenység reálgazdasági folyamatokban is fenntarthatóan 
működjön, azaz olyan termékek kerüljenek előállításra, amelyek nagy mennyiségben, 
egységes, jó minőségben, s folyamatosan értékesíthetőek az élelmiszeripar számára. 

 
A GAZDASÁGI MODELL KÖLTSÉGVETÉSE: 
1. A csatlakozó önkormányzatok a Start-munkaprogram keretein belül, a pilot 

alprogram rendelkezésére bocsátott, emelt szintű támogatással (179.424.- Ft/fő/hó) 
önállóan rendelkeznek, a közösen meghatározott és közösen beszerzésre kerülő, 
előre meghatározott mennyiségű és minőségű eszközök tekintetében. 

2. A 2015. év költségvetése:  
a. költségvetési főösszeg: 924.917.670. Ft 
b. költségvetési forrása:  Belügyminisztérium 
c. költségek:  a program közvetlen működési és beruházási  költségei 

3. A 2016. év költségvetése:  
a. költségvetési főösszeg:  445 fő – bér és közterheinek összege 
b. költségvetési forrása:  Belügyminisztérium 
c. költségek:  bérjellegű költségek 
4. A kapacitáskihasználtság és az abból származó árbevétel, valamint a 

beruházáshoz, működtetéshez szükséges költségszint meghatározása során nem 
optimista kilátások alapján kalkuláltunk, tehát a tervekben szereplő számok a 
vártnál kedvezőtlenebb gazdasági környezetben is tarthatóak, a terv készítésénél 
az „óvatosság elvét” tartottuk szem előtt.  

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért azzal, hogy konzorciumi 
partnerként vegyünk részt a Pilot programban, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Konzorciumi megállapodás a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” 

megnevezésű Pilot programban 
  

30/2015. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy konzorciumi partnerként részt 
vesz a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” 
megnevezésű Pilot programban. A Társulás konzorciumi 
tagként a programban részvevő települések közötti 
kommunikáció segítését, az együttműködés 
összehangolását, logisztikai feladatokat kíván ellátni. A 
konzorciumi tanácsba Varga Gusztáv elnököt delegálja.  
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Felhatalmazza az elnököt a konzorciumi megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést bezárom. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Varga Gusztáv Varchó István  
    elnök     jkv. hitelesítő 


