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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésén 2015. 
április 10-én. 

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 
 

Jelen vannak: Varga Gusztáv  elnök, Mezőkovácsháza polgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere 
Marjai János Battonya polgármestere 
Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Lantos Zoltán              Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Süli Ernő              Kunágota polgármestere 
Dús Ildikó Magyardombegyház polgármestere 
Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere 
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 
Pelle István   Nagykamarás polgármestere 
Árgyelán Elvira   Pusztaottlaka polgármestere 
Mitykó Zsolt                   Mezőhegyes polgármestere 
Varchó István                      Végegyháza polgármestere 

 
Távolmaradását bejelentette:  

Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Krucsai József                      Medgyesbodzás polgármestere 
 
 

Jelen volt még: Simonka György  országgyűlési képviselő  
Dr. Szilbereisz Edit  Mezőkovácsháza aljegyzője 
Krisztován Anna    projekt szakmai vezető 
Ruck Márton    Területfejlesztési Bizottság elnöke 

                          Szél Adrián    bizottsági tag 
                          Süli Zsolt    tűzoltó alezredes 
                           Kálmán-Pócsik Judit újságíró 
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                           Dr. Dankó Alpár István  Kistérség Orvosi ügyeletének szervezője 
                           Béni Attila    Járási Hivatal vezetője 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent társulási tanács tagjait, 
valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 14 fő jelen van. Dr. Varga Lajos 
Dombegyház polgármestere, Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere 
és Krucsai József Medgyesbodzás polgármestere távolmaradását bejelentette. Csürhés 
István Kaszaper polgármestere érkezése későbbre várható.  
 
Az ülés határozatképes. A Tanács ülését megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Varchó István alelnököt.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőknek Varchó István alelnököt 14 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – megválasztotta.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A meghívóban kiküldött napirendekhez képest két szóbeli 
előterjesztést javaslok felvenni a napirendek közé. Ezt a két szóbeli előterjesztést 
mindenki megkapta az ülés előtt.   
Javaslom, az előterjesztéseket felvenni a napirendek közé. 
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztések napirendre vételével, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
 

38/2015. (IV.10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a  
- TÁMOP 6.1.5/14. pályázat és 
- Kistérséget érintő pályázatok  
tárgyában készült előterjesztéseket napirendre vette. 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a meghívóban közölt és az előzőekben napirendre 
vett napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 
 



 3 

39/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. április 10-i ülése napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2015. évi zárszámadásának és 

pénzmaradványának elfogadása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
2.) Beszámoló a Társulás tagönkormányzatai 2014. évi 

belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól 
Előadó: belső ellenőrzést végző szervezet képviselője  

 
3.) Tájékoztató az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 

különös tekintettel a szabadtéri tűzesetekkel (égetés) 
kapcsolatos szabályozásról (szóbeli) 
Előadó: Süli Zsolt tűzoltó alezredes kirendeltség-

vezető Orosházi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

  
4.) Tájékoztató a „Kulcs a jobb élethez” projektről 

Előadó:  Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
 
5.) Kistérséget érintő pályázatok (2. sz. szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Ruck Márton Területfejlesztési biz. elnöke 

 
6.) A TÁMOP 6.1.5/14. pályázat (1. sz. szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Krisztován Anna projekt szakmai vezető 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Többen jelezték közületek is és a vendégek közül is, hogy 
egyéb elfoglaltságaik miatt hamarabb kell távozniuk, ezért a napirendek tárgyalását 
ennek megfelelően átdolgoztam. Először a 4. sz. előterjesztést és a hozzá kapcsolódó a 
TÁMOP-os szóbeli előterjesztést fogjuk megtárgyalni.  
 
 
IV. és VI. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYA: Tájékoztató a ,, Kulcs egy jobb 

élethez” projektről, valamint A 
TÁMOP 6.1.5/14. pályázat  

 
NAPIRENDI PONTOK  ELŐADÓJA: Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Hiszen többször volt már szó róla, hogy folyik egy 
hatalmas TÁMOP-os projektnek az előkészítése, egyenlőre a ,,Kulcs egy jobb élethez,, 
című projektünk. Ennek kapcsán mivel a szakértőink ebbe nagyon jó beledolgozták 
magukat is és a közbeszerzési eljárást is úgy sikerült lebonyolítani, három megyében is 
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a mi szakembereink valósítják meg a hasonló pályázat szakmai programjának a nagy 
részét. Konzorciumi megállapodást kötöttünk a ti felhatalmazásotokkal. Ennek a 
projektek az állásáról fog nekünk beszámolni Krisztován Anna szakmai vezető.  
 
K r i s z t o v á n    Anna szakmai vezető: Egy kicsit meglepett, hogy eltelt egy hónap 
majdnem a két kistérségi ülés között, de amikor készítettem az anyagot, akkor ideje volt 
számba venni, hogy mi mindent sikerült az elmúlt egy hónap alatt elvégezni. Ahogy 
elnök úr említette, valóban ezen a héten kedden kaptuk meg az értesítést arról, hogy 
mind a három megyei projekt, tehát Somogy, Baranya és Békés megye pályázata nyert. 
Ami azt jelenti, hogy konzorciumi partnerként a Kistérségi Társulás illetve az 
egyébként jelenleg is együttműködő Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 
Alapítvány részt fog venni mind három megye Komplex Humán Erőforrás Fejlesztési 
Projektjének végrehajtásában. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munkákat megkezdtük. 
Szerettük volna már erre a mai társulási ülésre önök elé tárni a konzorciumi 
megállapodást, amely szükséges lesz ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani a projektet, de a 
közreműködő szervezetnek vannak előírásai, amit sajnos egyenlőre nem hozott teljes 
mértékben a tudomásunkra és amint megkapjuk a konkrét elvárásokat a szerződés 
tartalmával kapcsolatosan, akkor természetesen jelentkezni fogunk. Már most elnézést 
kérek, de lehet, hogy egy rendkívüli ülést fog majd jelenteni, mivel szeretnénk minél 
hamarabb aláírni a támogatási szerződést. A 14-es projektek gyakorlatilag így állnak 
meg, megvan a támogatásról szóló döntés. Pontosan azt az összeget a projektek, 
amelyekkel benyújtották a támogatási igényt, azt nem nyerték el, egy kicsit át kell, hogy 
dolgozzuk a műszaki tartalmat illetve a szakmai programot is, de ez nem jelent 
semmilyen problémát illetve gondot. A projekt menedzsment felállt és végzi a 
munkáját. A 13-as projekttel kapcsolatosan, ami a Kistérségben december 1-vel elindult 
ott már nagyon annál a rajtnál tartunk, hogy a fizikai megvalósítás előtt állunk. Ahogy 
szoktuk küldeni önöknek az e-maileket, továbbra is keressük azért a helyszíneket illetve 
a közreműködő szakembereket és konkrétan azokat a célcsoportokat, közösségeket, 
akiket a megvalósításban be tudunk vonni. Az elsődleges cél az, hogy a térség tudás 
bázisát fejlesszük, pontosan ezért több módszertant illetve képzési programot dolgozunk 
ki és szeretnénk be is vezetni, illetve képzéseket tartani. Ezzel kapcsolatosan is nagyon 
várjuk a jelzéseket, erre a legutóbbi kérésre nem nagyon jött javaslat, hogy kik lennének 
azok a szakemberek, akik egy nagyon komoly képzésben részesülhetnének ingyenesen. 
Nagyon fontos ezeknek a módszertanoknak és az oktatásoknak a célja, hiszen most 
ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani magát az operatív részt, sok helyről fogunk 
szakembert bevonni. Ellenben, hogy ha itt ki tudjuk képezni a saját kollegáinkat, a saját 
szakembereinket, akár pedagógusokat tudunk tovább képezni, akár szociális szférában 
dolgozó szakembereket, annak az a lényege és célja, hogy a jövőben az a tudás itt van. 
Ezért nagyon fontos az, hogy kellő számban tudjunk szakembereket bevonni a 
kompetencia fejlesztésekbe és az oktatásokba. Ha látnak olyan kapacitást a 
településükön akit javasolni tudnak erre, azt mi nagyon nagy örömmel fogadnánk. Az 
előterjesztés is tartalmazza azt a dátumot, április 21-ére számítanánk önökre 
mindenképen és nem csak önökre, hanem olyan szakembereikre, első sorban 
intézményvezetőkre akiket szintén betudunk vonni nagyobb volumenű programok 
végrehajtásába. Elsődlegesen az iskola és óvoda fejlesztésről lenne szó, ami azt jelenti, 
hogy olyan szakembert hívunk előadónak, aki kimondottan oktatás szakmai szemmel 
fogja tudni felvázolni azt, hogy mi a lényege, a jelentősége annak a programnak, amit az 
iskolák komplex fejlesztése során szeretnénk végrehajtani. Hisz azt mindannyian tudjuk 
és látjuk, hogy az iskolában nem egyszerű egy rendezvényt viszünk, akár a szülőket is 
szeretnénk bevonni, de a pedagógus a célközönség ebben a vonatkozásban, akiket 
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mindenképpen fejleszteni szeretnénk, annak érdekében, hogy hosszú távon betudjon 
épülni az iskolák oktatás-nevelési programjába, ez az újfajta szemlélet. Viszont ez azt 
jelenti, hogy a pedagógusok esetében több nap képzést kell megvalósítani. Ez 
valamilyen szinten fel fogja borítani az iskolák, intézmények eddigi tervezett életét erre 
a tanévre vonatkozóan is, illetve a következő tanév vonatkozásában november 30-ig. 
Mindenképpen szeretnénk, hogy ha ők ezt nem úgy élnék meg, hogy ez egy kényszer, 
hogy ez egy lehetőség. Ezért hívtunk megfelelő szakembereket ahhoz, hogy a kellő 
hátteret, és a magyarázatot mögé tudják tenni. Nagyon jó lenne, hogy ha április 21-én 
önökkel együtt az iskola és óvodavezetők itt tudnának lenni, de ha a Humán Szolgáltató 
és a szociális intézmények vezetőit is magukkal tudják hozni az csak segít abban, hogy 
minél szélesebb körben ez az információ terjedni tudjon.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy kapjuk rendszeresen a felhívó leveleket, 
hogy milyen szakterületre ajánljunk nektek intézményeket illetve személyeket? Minden 
helyre elküldtük a leveleket? 
 
K r i s z t o v á n     Anna szakmai vezető: Leírni nem szerettem volna, 
Mezőkovácsháza minden kérdésünkre megadja a választ, de vannak települések, akik 
nagyon-nagyon ritkán küldenek nekünk javaslatot.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Arra kérnélek, hogy még egyszer küld már el a levelet a 
településeknek, hogy még mire várnánk javaslatokat. Tegnap megkaptuk az április 21-
re tervezett meghívót, ide a többi intézményvezetőinket is hívjuk ide. Lehet, hogy két 
lépcsős lesz a képzés, és a két képzés között el kell telni egy kis időnek, elképzelhető, 
hogy az óvoda pedagógusoknál, tanároknál a nyári szünetre fog esni az egyik ciklus. 
Azért volna jó egy kicsi ütemezést tudni, hogy az óvónőknek úgy tudjuk kiadni a 
szabadságot, hogy nyári szünetre maradjon neki annyi munkaideje, amiben a képzésben 
el tudja tölteni. Ha már valami ütemezést tudtok már, akkor azt jó volna nekünk tudni 
helyben is. 
 
K r i s z t o v á n    Anna szakmai vezető: Az az igazság, hogy mi április 21-re 
készültünk ezekkel a részletes információkkal.  
 
 
Csürhés István Kaszaper polgármestere megérkezett az ülésre. Jelen van 15 fő. 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Nagyon nagy munka ez, amit végez az apparátus a 
projektnek a stábja, reméljük, hogy meg fog születni az a döntés, ami alapján eltudjuk 
kezdeni a munkát. Amikor a múltkor a vállalkozási szerződést aláírtuk azokkal a 
partnerekkel, akikkel a szakmai programot megvalósítják. Szándékosan kértem tőlük, 
hogy vonjanak be minél több a mi kistérségünkben élő olyan szakembert, vállalkozást, 
aki ebben a projektben részt tud venni. Amikor majd konkrétan megfog jelenni, hogy 
milyen területre kérnének közreműködőket azt is továbbítjuk majd nektek és éljünk a 
lehetőséggel, hogy ennek a pénznek az egy része ebben a projektben ilyen szakmai célra 
fordítódik egy része is itt maradhasson a Kistérségben.  
Két előterjesztésről volt szó, az egyik az Annának az egyik előterjesztése volt, 
amelyben arról döntünk, hogy elfogadjuk a két projektről szóló beszámolót. 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Beszámoló a TÁMOP 615 forrásokból elindított dél-békési komplex területi 

felzárkóztató program, és a 615/14-es pályázatok állásáról 
 
40/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a TÁMOP 615 forrásokból elindított 
dél-békési komplex területi felzárkóztató program, és a 
615/14-es pályázatok állásáról szóló beszámolót és annak 
elfogadásáról dönt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mindenki megkapta a szóbeli előterjesztést, amely ennek a 
három konzorciumi partnerként megvalósuló projektről szól. Ott van egy olyan 
határozati javaslat, amelyet úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy olyan széles körű 
felhatalmazást adjon nekem, hogy emiatt ne kelljen rendkívüli társulási ülést összehívni. 
Az aljegyző asszonynak és a képviselő úrnak az a javaslata, hogy a határozati javaslat 
utolsó mondatából maradjon ki a november 15-e és a november 30-a, hanem csak 
tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson, valamint 
kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Társulás nevében teljes jogkörrel eljárjak, 
kötelezettséget vállaljunk.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Azért húztuk ki ezt a sort, mert tudjuk, 
hogy Annáék azért írták be azt, hogy november 30-ig meg kell valósítani, jelen állás 
szerint senki nem mondana mást, hiszen az UNIOS források elvesztésre kerülnek, hogy 
ha november 30-ig nincs pénzügyileg teljesítve és nincs lehívva a támogatás. De már 
láttam olyat, hogy ha valami megdőlni látszik, akkor adnak még 30 nap haladékot. Ha 
mondjuk nem tudja befejezni a programot mondjuk november 30-ig és december 2-án 
alá kell írni egy lehívást, hogy ezért ne kelljen összehívni egy kistérségi ülést. Azt 
mondom, hogy hajtsa végre a projektet, ne kösse már magát a kistérség ahhoz, amiről 
most jelen pillanatban szól a szerződés, hatalmazza fel az elnököt, hogy fejezze be és 
ezért ne kelljen ülést összehívni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a 
módosítással, hogy a 2015. november 15-e és a 2015. november 30-a kihúzásra 
kerüljön, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Döntés TÁMOP 615/14 pályázatok indításáról 
 

41/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy ,, 
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A jövőt gyermekeinkkel építjük – Komplex területi 
társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés 
megyéért!” c. TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 kódszámú, a 
,, Legfőbb értékünk az egészség!” – Átfogó megyei 
egészségre nevelő és felzárkóztató program Baranya 
megye területi társadalmi egyenlőtlenségeinek 
leküzdéséért” c. TÁMOP-6.1.5-2015-0005 kódszámú, 
illetőleg a ,,Somogy megye társadalmi 
felemelkedéséért!” – Területi felzárkóztatást elősegítő 
életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy 
megyében” c. TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 kódszámú 
projekt eredményes megvalósítása érdekében az 
előkészítés és megvalósítás valamennyi területére 
kiterjedően a Társulás nevében teljes jogkörrel eljárjon, 
kötelezettséget vállaljon a szükséges operatív 
intézkedéseket megtegye annak érdekében, hogy a projekt 
megvalósulhasson.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez azt jelenti, hogy még 1 milliárd Ft-tal nő majd a 
társulásnak a költségvetése, mert ezekből a projektekből valószínűleg annyi vár ránk a 
megvalósítás folyamán. Köszönöm szépen Annának a tájékoztatást. 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az új Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról, különös tekintettel, a 
szabadtéri tűzesetekkel (égetés) kapcsolatos 
szabályozásról (szóbeli előadás) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Süli Zsolt tü. alezredes kirendeltség-vezető 

Orosházi Kataszrófavédelmi Kirendeltség 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm körünkben Béni Attila hivatalvezető urat és Süli 
Zsoltot a Katasztrófavédelem Orosházi vezetőjét. Süli Zsolt úr hívta fel a figyelmünk, 
hogy új Országos Tűzvédelmi Szabályzat van és a település életében és a tűzgyújtásban 
jelent feladatokat.  
 
S ü l i    Zsolt tü. alezredes: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Úgy 
gondolom, hogy teljesen új Tűzvédelmi Szabályzat került kiadásra 2014. év végén, ami 
minden települést érint. Csak egy dologra szeretnék kitérni, az pedig a kiül és belterületi 
égetéssel kapcsolatos teendők. Azt gondolom, hogy megpróbálok minden olyan fórumot 
megragadni, ahol felhívhatom a település vezetőinek a figyelmét arra, hogy 
megváltoztak ezek a szabályok. Beszéljünk egy kicsit a belterületről. Alapvetően az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat a belterületen és kiskertekben keletkezett kerti 
hulladékoknak az égetését azt tiltja. Tehát nem lehet ilyet tenni, se reggel, sem este, sem 
napközben, sem semmikor. Úgy kezdődik a Tűzvédelmi Szabályzatnak az ide 
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vonatkozó passzusa, hogy amennyiben más jogszabály erről nem rendelkezik és itt ad 
lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy máshogy döntsenek. Ugye március 15-e 
óta él ez a Tűzvédelmi Szabályzat, megküldtük az önkormányzatok részére ezeket a 
felhívó leveleket, van aki visszajelzett, van aki nem, van aki már döntött arról, hogy lesz 
új Tűzvédelmi Szabályzata. Ez azért fontos, mert a lakosságért az önkormányzatok 
felelnek. Innentől kezdve ha a kollegáimat ki riasztják egy ilyen eseményhez és 
nincsenek meg a megfelelő szabályzók meg, akkor nekünk a megfelelő eljárás szerint el 
kell, hogy járjunk és ennek a vége valószínűleg egy szankció lesz. Ha az önkormányzat 
másképpen szabályozza belterületen és kerti hulladékról beszélek, lehet égetni. 
Megnéztem az eddigi statisztikánkat 13 település nem rendelkezik ilyen belső 
szabályzóval. Ez teljesen szétszórt, hiszen valaki idő intervallumban adja meg, 
napszakkal és még különböző előírásokkal, hogy mikor és milyen szempontból égethet. 
Azt gondolom, hogy ha itt a lehetőség rá, akkor ezzel éljenek az önkormányzatok. Van 
olyan önkormányzat, aki egyértelműen kimondta ettől függetlenül, hogy ő nem 
szeretné, hogy ha égetnének, maradjon az, amit a Tűzvédelmi Szabályzat előír. Azért 
szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség, éljünk 
vele, március 5-e óta ha jelzés érkezik hozzánk, kollegáim kifognak menni, már akkor 
tudatában vannak annak a ténynek, hogy itt most van engedély vagy nincs engedély és 
minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel arról, amit ott tapasztalnak. Ezután 
természetesen egy hatósági eljárás fog indulni abban az esetben, hogy ha egyértelműen 
kiderül az, hogy nincs engedély, esetleg nem tartotta be a tűzvédelmi előírásokat, ami 
egy ilyen égetésnél megvan. Már a közbiztonsági referenseken keresztül is próbáltam az 
önkormányzatokat arra rábírni, valaki már élt vele. Ha valaki nem biztos benne, hogy az 
jó, amit leírt, szívesen fogadjuk, küldje be és átnézzük és esetleg teszünk hozzá 
javaslatot. Érkezett már be ilyen, hogy például előírták, hogy milyen eszközöknek kell 
meglenni és írtak bele tűzoltókészüléket stb. 
A külterület égetés szabályai is megváltoztak. 0. helyrajzi számmal rendelkező 
területekről van szó, ami eddig bejelentési kötelezett volt, most ez engedély köteles lett. 
Ebben a térségben az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére kell a 
gazdáknak, termelőknek benyújtani, nekünk 5 napunk van ezt elbírálni, 3.000 Ft-os 
illetékbélyeggel 10 hektáronként. Viszont felhívom arra is a figyelmet, hogy levegő 
tisztasági és egyéb engedélyek beszerzése továbbra is szükséges. Aki volt Békéscsabán 
a konferencián az jól hallotta, hogy ők nem fognak ilyet kiadni. Ebből kiindulva 
alapvetően külterületen a tarló égetést és egyéb növényi hulladékok égetése továbbra is 
tilos. A mi szemszögünkből kiadhatjuk az engedélyt, de ez nem mentesít az alól, hogy 
egyéb engedélyek beszerzése kötelező.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Mezőkovácsháza nevében annyit tudok ajánlani, hogy 
nekünk van ilyen rendeletünk, hogy ha valaki igényelné, mert csinálni akar, jelzitek a 
titkárságunkon akkor nagyon szívesen elküldjük. Mi hónapokra és napszakokra is 
szabályoztuk, mi engedélyeztük az égetést belterületen, hiszen még nem tudjuk a zöld 
hulladékot összegyűjteni. De ha össze tudjuk majd a későbbiekben gyűjteni, akkor is 
egy-egy kisebb portán, akkor is szükség lesz, inkább szabályozottan menjen akkor is. 
Külterületi égetésről szóló új rendeletről a gazdák szereztek valahonnan tudomást? 
 
S ü l i    Zsolt tü. alezredes: Igen, mi ezt folyamatosan megtesszük küldjük, különböző 
konferenciákat szervezünk, illetve az önkormányzat részére is kifogjuk azt küldeni. A 
falugazdászoknak és gazdáknak az értesítés megtörtént.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönöm szépen az alezredes úrnak a tájékoztatóját. 
Máskor is, ha ilyen közérdeklődésre tartó téma van napirenden, akkor nagyon szívesen 
látjuk tűzoltó alezredes urat.  
 
S ü l i    Zsolt tü. alezredes: Nagyon szívesen segítünk bárkinek, ha szüksége van rá. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Járási Hivatal vezetője is jelezte, hogy szeretne két percben 
egy tájékoztatót adni. 
 
B é n i   Attila Járási Hivatal vezetője: Engedjék meg, hogy megköszönjem a 
lehetőséget. Igazából amiért én kértem ezt a két perces lehetőséget, az az, hogy amikor 
legutoljára itt álltam önök előtt segítségüket, együttműködésüket kértem az Aktív 
korúak ellátásával kapcsolatban, köszönöm ezúton mindenkinek azt a közreműködést, 
amelyet kifejtettek. Zökkenőmentesen megtörtént az átadás és mindenki aki jogosult az 
aktív korúak ellátásra, hozzá jutott az ellátásához. A húsvét miatt és a posták 
leterheltsége miatt nem mindenki azonnal kapta meg. Tudomásom szerint húsvét előtt 
mindenki megkapta az ellátását, senki nem maradt ellátatlanul a térségünkben. Ami 
miatt viszont még szeretnék egy részt köszönetemet fejezem ki, nagyon nagy munka 
volt, amit közösen végre tudtunk hajtani. Időközben más területen is jelentkeztek olyan 
események a látókörünkbe, amelyek azt teszik indokolttá, hogy szervezzünk 
képzéseket, szakmai konferenciákat. Történt egy eset a gyermekvédelmi területen, ahol 
kiskorúak súlyos veszélyben voltak, elég hosszú ideig. Sajnos amikor a 
Gyámhivatalunk tudomására jutott, már nem volt mit tenni, már ki kellett emelni a 
családból a gyermekeket. Nem szeretnénk, hogy ha több ilyen eset előfordulna. Nagyon 
sok esetben azért van, hogy nem biztosak benne azok a dolgozók, akik benne vannak. 
Nem jól működik néha a jelzőrendszer, mert nem tudják, vagy nem mernek, vagy úgy 
gondolják, hogy ez nem olyan nagy dolog. Szervezek egy szakmai konferenciát, 
amelyen a gyermekvédelmi szolgálatok munkatársait, a védőnőket, az iskolák és 
óvodák képviselőit szeretném majd meghívni, de ha én hívom meg, akkor vagy eljön, 
vagy nem. Viszont a polgármesterek és településvezetők útján szeretném az önök 
munkatársait meghívni és szeretném kérni, hogy akiket meghívunk, ők nekik a jelenlétét 
biztosítják a településvezetők, mert ez közös érdekünk. Ebben szeretném az 
együttműködésüket kérni, személyesen fogom elküldeni erre a konferenciára a 
meghívót minden település vezetőnek. Köszönöm szépen, ennyit szeretettem volna 
elmondani.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Nekünk a településeknek is jól esett az az együttműködés, 
amit kaptunk a Járási Hivataltól az új szociális törvénynek megfelelő eljárásokra való 
átállásba. Ezt valóban jó ötletnek tartom, hogy a szakembereinket képezzék ki, bár nyár 
végén volt egy konferencia Pusztaottlakán, ahol ennek az új eljárás rendnek a 
működéséről képezték ki az ügyintézőket. De mivel ez egy teljesen új és sokkal 
nagyobb felelősséget ró a jelzőrendszer tagjaira, ezért szerintem nem túlzó, hogy ha egy 
ideig még súlykoljuk, hogy igenis mindenkinek ennél nagyobb és a jogszabály szerint 
büntetőjogi felelőssége van annak érdekében, hogy azokat a feladatokat, amely a 
jelzőrendszer tagjaira hárul azt ellássa. Ennek akár büntetőjogi következménye is lehet. 
Magam nevében támogatom ennek a konferenciának a megszervezését.  
 
M a z á n   Attila polgármester: Hivatalvezető asszonynak volt egy kezdeményezése 
korábban, hogy e tekintetben, hogy egy olyan nagyon fontos feladat és hogy a 
hatóságok se mutogassanak egymásra. Vannak a törvénynek is olyan lehetősége, amit 
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tisztázni kellene. Mert ha egy konkrét eset van, akkor a jelzőrendszer jelzésén 
túlmenően magának a hatósági intézkedéseknél is többször előfordul, hogy vissza 
mutogatás történik. Az, hogy ne forduljanak elő ezek a tragikus események, amelyeket 
hall az ember, maximálisan egyetértek a konferencia megszervezésében.  
 
B é n i    Attila Járási Hivatal vezetője: Ha van probléma, keressük meg a probléma 
forrását és oldjuk meg. Természetesen erre a konferenciára meghívjuk, berendeljük a 
hatósági szereplőket is, tehát ott lesz mindenki a családtól a teljes ellátó rendszeren 
keresztül a hatósági szakemberekig pontosan azért, hogy ne legyen egymásra 
mutogatás. Az a cél, hogy ne legyen ilyen problémák.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Egyetértek azzal, hogy egy kiemelés 
az tragédia. Azért tartom fontosnak ezt a fórumot és azért menjen el mindenki, mert itt 
is egymásra mutogatás lesz. Ha jól gondolom, ez a kiemelés egy Mezőhegyesi ügy. 
Mezőhegyesi üggyel kapcsolatban egyrészt szeretnék kérni egy kicsit humánosabb 
eljárási rendet, hogy ha lehetséges akkor adjunk annak az anyukának még egy esélyt. 
Úgy tudom, hogy ott összeállt egy olyan csapat, aki megpróbálja mentorálni ezt az 
anyukát, de nem tudom megvédeni az anyukát semmilyen szinten, hiszen ezek a 
gyerekek olyan mértékű betegségben szenvedtek, ami egyértelműen az ő felelősségét 
igazolja vissza. Nagyobb probléma az, hogy azért ezt a betegséget észrevehette volna a 
védőnő, az óvónő, ezért mindenki felelős. Mindenki egymásra fog mutogatni, 
legszívesebben mindenkinek fegyelmit adnék aki ebben részt vett, mert ezt észre kellett 
volna venni, leginkább az anyukának. Ha az anyukától elvesszük a gyerekeket, akkor 
nem csak az anyukát büntetjük ezzel, hanem a gyermekeket is. A mai eljárási rendben 
vannak olyan anomáliák, amit lehet így is és úgy is értelmezni. Erről beszéltem már 
Attilával korábban, hogy mi olyan körülmények között éltünk, amikor gyerek voltam, 
hogy ha egy mai fejjel egy gyámhatóság kijön, akkor lehet, hogy bennünket is elvettek 
volna az anyukámtól. Nem volt fürdőszobánk és egyebek, de viszont fel lettünk 
nevelve. A gyerekeknek vissza kellene, hogy kerüljenek az anyukájukhoz, hogy ha 
tudják ezt a körülményt biztosítani. Most Mezőhegyesen ez ügyben nagyon dolgoznak, 
hogy ezek a feltételek megálljanak. Össze kell hangolni és el kell mondani, hogy kinek 
mi a felelőssége és kinek mikor kell beavatkoznia. Nem kellett volna megtörténni ennek 
az eseménynek, hogy ha pár hónappal ezelőtt ezt jelzi és ez ellen tesz. De nem tett senki 
és ennek sok-sok felelőssége van. Lehet, hogy egy bírságot, egy fegyelmit, egy 
büntetést valakire ki kellene szabni ebben, mert a vége az lesz, hogy megint nem tesz 
senki semmit és egymásra mutogatnak. Nem tudom elképzelni, hogy a gyerekek 
normálisan tudnának fejlődni ott, ahol most vannak, ahol eddig voltak.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Remélem, hogy ez a konferencia is hozzásegíti a 
szakmabelieket ahhoz, hogy még jobban lássák el a feladatukat.  
Még egy tájékoztató van, amelyre kértem vendéget. Április 1-től teljesítettük egyik 
nagy feladatunkat és megindult a Kunágotai központú új orvosi ügyeleti ellátás. Itt van 
az ülésen Dr. Dankó Alpár az ügyelet szervezője és Süli Ernő Kunágota polgármestere. 
Megkérem őket, hogy egy pár szóban ismertessék az elindulást.  
 
D r. D a n k ó   Alpár: Köszönettel szeretném kezdeni a beszámolónkat. Gyakorlatilag 
valóban egy nagyon komoly és nagyon nagy projekt, amelyet április 1-vel elindítottunk. 
Az ügyelet átvétele illetve azóta annak a működése sikeresen megtörtént. Ebben nagyon 
sok embernek nagyon nagy szerepe van, nem is szeretném végig nevesíteni, mert idő se 
lenne rá. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy együttműködve, rugalmasan és 
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gördülékenyen megtudtuk valósítani ezt a feladatot. Egy egészségügyi szolgáltatásnál 
soha nem ülhetünk le és dőlhetünk hátra, hogy minden rendben van. Az ügyelet 
működik biztonságban, ellenben számtalan feladatunk van még, nem olyan égető 
jellegűek, mint az április 1-i indulás. Azt szeretném kérni, hogy akik érintettek vagyunk 
ebben ugyanúgy a továbbiakban is kérnék együttműködést. Nem kevés ősz hajszálamba 
került nekem sem, de elindult a dolog. Nagyon sok meglepetés ért, ami egy meglepetés 
az ügyelet átvételénél érhet. Vannak ezek közül elég komoly problémák, legfőképpen 
az, hogy a leltárban szereplő eszközök bizony nem olyan mennyiségben, nem olyan 
összetételben, nem olyan gyári számon illetve műszaki felülvizsgálat nélkül, 
működésképtelen állapotban vannak. A biztonságos működéshez jelen pillanatban 
minden van, hosszú távon ez viszont nem mehet tovább, ezeket a kérdéseket meg kell 
oldani. Ilyen felmerül a kérdés, hogy ezt honnan lehetne előteremteni. Most szeretném 
megragadni azt az alkalmat és kérni azt, hogy az előkészítő tevékenységnél az 
elkülönített összeget, amiről én lemondtam, akkor azt használjuk már fel ezeknek az 
eszközöknek a beszerzésére. Plusz forrást nem igényel, mert ez a forrás rendelkezésre 
áll. Viszont ezt fordítsuk már arra, hogy azt a hiányzó két darab EKG-t tudjuk 
beszerezni. Van most itt három műszerből összebarkácsolva egy működőképes 
készülék, de hosszú távon ez nem lesz megoldás. Polgármester úr is illetőleg az ottani 
műszaki vezető is nagyon sok mindenben segít. Igazából még egyszer megköszönni 
szeretném a segítséget. 
 
S ü l i   Ernő polgármester: A doktor úr elmondása alapján, ahogyan említett, a Murphy 
törvénye bennünket is utolért. Az előzményekkel kapcsolatban bennünket is értek 
meglepetések, mint hivatal szintjén. Kezdődött azzal, hogy megjelent a Dégáznak a 
képviselője és el akarta vinni a gázórát. Jelen volt a képviselő társunk és ezt 
megakadályozta. Ennek a hozadéka volt az, hogy önkormányzati szinten át kellett 
vállalnunk közel 400.000 Ft-os gázszámlát, amely jelenleg a levegőbe lóg, hogy ez 
valamilyen rendezésre kerül. A korábbi szolgáltató elmondása alapján vannak olyan 
települések, akik nem rendezték ő feléjük az akkori ügyeletért járó pénzeszközt és ezt 
fogja kezdeményezni. Megakadályozva a további közüzemi számláknak a fizetését és 
egy tájékoztatást kértünk. Sajnos a villannyal kapcsolatosan is volt egy 100.000 Ft-os 
keret, amelyet rendeznünk kellett. Kunágotai szinten egy 550-600.000 Ft-os tétel van, 
ami a levegőben lóg. Amelyben tudom biztosítani a kistérséget, hogy az ingatlannak a 
karbantartásáról illetve annak takarításáról továbbra is tudunk mi gondoskodni. Olyan 
kérésem van, hogy ha valamilyen esélyt látnak rá azok a települések, akik nem 
rendezték az előző szolgáltatóval a díjakat, ő elméletileg engedményezi.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Azokat a számlákat kérjük polgármester úr, valahogyan 
juttasd el hozzánk. Megnézzük majd, mert egy kicsi belső tartalék van a befizetéseitek 
és kiadásaitok között, tehát lehetséges, hogy az is valamekkora forrást jelent.  
Megköszönjük Kunágotának, de egy kicsit el is vártuk, hogy ő mint anyatelepülés ott 
van egy kicsit nagyobb figyelmet fordítson rá. Nem várunk el erőn felüli megoldást, 
hogy ha valami költségbe kerül, akkor azt számlázzátok és a társulás költségvetéséből 
azt ki fogjuk fizetni. Elhangzott doktor úr részéről egy felvetés, most aljegyző asszony 
azt mondta, hogy erről hozzunk valami döntést. Sikerült bizonyos dolgokat beszerezni 
olcsóbban. Most azt mondja a doktor úr, hogy szükség volna 2 darab EKG-nak a 
beszerzésére, amelyre ez az összeg fedezetet biztosítana.  
 
D r. D a n k ó    Alpár: Egy darab defibrillátort beszereztünk, egyet a Kunágotai 
önkormányzat szervizelt, így a  rendeletben előírt minimum eszközökkel működünk. 
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Nem szükséges más eszköznek a beszerzése. Gépkocsi apropóján szeretném még 
felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy úgy gondoltuk, hogy a működéshez műszakilag 
alkalmas költséghatékony üzemeltethető gépkocsit fogunk beszerezni és nem 
használtuk ki a gépkocsi vásárlásra szánt keretet, hanem ennek kevesebb mint a feléért 
egy Suzuki Ignist. Ez gyakorlatilag kitűnően ellátja a feladatát. Részben azért is 
döntöttünk ebben a gépkocsiban, nem csak a költséghatékony üzemeltetés miatt, hanem 
azért, mert pályázati kiírás lesz valószínű, amelyen gépkocsit lehet beszerezni. Úgy 
gondoltuk, hogy ha ilyen pályázati lehetőség van, akkor ne az önkormányzat pénzét 
költsük el.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A tegnapi nap folyamán többen ott voltunk, ahol elhangzott, 
hogy április 15-vel kerül kiírásra az a Vidékfejlesztési Forrásból származó összeg, 
amelyben ilyen célra gépjárművet is lehet beszerezni 5 millió Ft értékben. 
 
D r. D a n k ó   Alpár: Tudomásom szerint három kategóriában, személygépkocsi, 
mikorbusz, terepjáró kategóriában, mindegyikben más összegekkel.  

 
V a r g a     Gusztáv elnök: Tudjátok, hogy a Területi Operatív Programban is az 
alapellátásra lehet majd pályázni.  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Nem biztos, hogy a doktor úrnak 
kellene majd készen állni erre a dologra. Ez egy pályázat írás és nem egy szakmai 
terület. Abban kell majd készen állnia, hogy személyautó, vagy terepjáró kell. Azt 
javaslom, hogy ne április 15-re legyetek késze, mert akkor már nem kell csinálni 
semmit, hanem minden önkormányzatnak javaslom, hogy vegyétek fel a kapcsolatot 
Ruck Mártonnal és írassátok meg a pályázatot mielőtt lecsúsznátok róla. Úgy tudom, 
hogy nem lesz nagyon bonyolult. Egy ilyen lehetőség lesz és egy dobás. Pályázat írót 
kérjetek fel erre. Úgy tudom, hogy a projektfelügyelet Kft-vel akarjátok a TOP-ot is 
kidolgoztatni, őket fel kellene kérni a pályázatnak a megírására. Doktor úrnak egyetlen 
egy feladata van, hogy személyautó, vagy terepjáróval gondolkodik.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Tegnap a Kertészek Földje Akciócsoportnak a 
munkaszervezete ajánlotta fel a segítségét ennek a konkrét pályázatnak a 
lebonyolítására. Doktor urat és Süli Ernő polgármester urat arra kérem, hogy 
egyeztessetek gépjármű típusban, akkor utána nekem a konkrét paramétereket adjuk 
meg és én felveszem a kapcsolatot a Kertészek Földje Akciócsoporttal.  
Két határozatban kérem a megerősítéseteket.  
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a fennmaradó összegből két EKG készüléket 
szerezzünk be, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: EKG készül vásárlása 
 

42/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy a kunágotai központi orvosi 
ügyelet részére 2 db EKG készülék kerüljön beszerzésre. 
az EKG készülék fedezetét az orvosi ügyelettel érintett 
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tagtelepülések által megfizetett 9 Ft/lakos összegű 
egyszeri hozzájárulás képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A következő határozati javaslat pedig az lenne, hogy a 
személyem kerüljön felhatalmazásra, hogy benyújtsa a Többcélú Kistérségi Társulás 
erre a célra a pályázatokat, amit majd a doktor úr és Süli Ernő polgármester úr 
javasolnak nekem a személygépkocsi, vagy a terepjáró megvásárlására a Központi 
Orvosi Ügyelet céljára. 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Varga Gusztáv elnök felhatalmazása pályázat benyújtására 
 

43/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy felhatalmazza Varga Gusztáv 
elnök, hogy nyújtson be pályázatot a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatára a kunágotai 
orvosi ügyelet részére terepjáró gépkocsi megvásárlására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
D r. D a n k ó   Alpár: Orosháza és Tótkomlós kapcsán már elég sok időt töltöttem a 
Békés Megyei területen. Végső soron úgy is alakult a dolog, hogy több pályázatom is 
bent volt, de májustól, ha minden sikerül, akkor az Orosházi Kórházban a sürgősségi 
osztályon leszek osztályvezető. Ha lehet még jobban rajta lesz a pályán a szemem. Bár 
tudom, hogy Kunágota Gyulához tartozik, de az intézmények között van 
kommunikáció. 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2014. évi zárszámadásának és 

pénzmaradványának elfogadása 
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, hogy ezzel a napirenddel együtt tárgyaljuk meg a 
6. sz. előterjesztést is, mely a ,, 2014. évi maradvány felhasználása” tárgyában készült. 
Az előterjesztéseket tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, felkérem az elnök urat, hogy 
ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.  
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P e l l e   István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket, 
javasoljuk a határozati javaslatok elfogadását 919.314 Ft-tal. A teljesítésről szóló 
beszámolót is javasoljuk elfogadni 110.337.000 Ft összevont bevételi főösszeggel és 
109.418.000 Ft összevont kiadási összeggel fogadja el a határozati javaslatokat. 
Kiegyensúlyozott volt a gazdálkodás. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból 
látszik, hogy ez egy kiegyensúlyozott gazdálkodás.  
 
Varga Gusztáv elnök: Azt el kell, hogy mondjam, hogy hezitáltunk, hogy a mostani 
vagy egy következő társulási ülésre nyújtsuk be, hiszen a számvitelről szóló jogszabály 
változás miatt kellett volna a Kincstártól kapnunk valamilyen anyagot, de nem kaptuk 
meg, és a határidő pedig május végéig tolódott. De úgy gondoltuk, hogy ezt meg 
szavaztatjuk és ha szükség lesz a Kincstár által küldött tájékoztatónak és a Társulásnak 
való megszavaztatására, azt majd a következő társulási ülésen elétek fogjuk bocsátani. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: A Társulás 2014. évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadása 
 

44/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót 110.337 e Ft összevont 
bevételi főösszeggel és 109.418 e Ft összevont kiadási 
főösszeggel, 919 e Ft maradvánnyal a határozat I.-XII. 
mellékletei szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: A következő a 6. sz. előterjesztésnek a határozati javaslata 
lenne. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: 2014. évi maradvány felhasználása 
 

45/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
Társulás 2014. évi 919.309,- Ft összegű maradványának 
felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek Ft-ban: 
Társulás területfejlesztési feladatok (előző évi finanszírozási kiadás) 919.309,- 

Összesen: 919.309,- 
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Felkéri az elnököt a 2015. évi költségvetés - a maradvány felosztása 
kapcsán- módosításának Társulási Tanács elé történő előterjesztésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás tagönkormányzatai 2014. 

évi belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Belső ellenőrzést végző szerv képviselője 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Végeredményben erről minden település önállóan hoz 
döntést a saját települése vonatkozásában. De mivel a társulás kötött megállapodást a 
belső ellenőrzéséről, ami a költségvetésünkbe szerepel, ezért egy ilyen összefoglaló 
jelentést kell nektek adnom. Ezzel különösebb teendőnk nincs, mint hogy elfogadjuk. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  
 
P e l l e   István polgármester: Most már nincs vita a települések között, mindenki 
pontosan teljesítette a díjakat, még a tagdíjak is befolytak szépen. A határozati 
javaslatot javasoljuk elfogadni. Azokat az ellenőrzési pontokat vegyük figyelembe, akik 
mondjuk Mezőkovácsháza Város ellenőrzését néztem éppen egész évben négy pontban 
is végig ellenőriztek bizonyos dolgokat, ezeket egymás közt szépen vegyék át az 
önkormányzatok. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának az ellenőrzése is 
megtörtént, intézkedést nem igényel.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel 
nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

46/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet alapján elkészített 2014. évről szóló éves 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
    munkaszervezet vezetője 
 

 
Varga Gusztáv elnök: Javaslom, az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
,,közbeszerzési keret megállapodás” tárgyában készült. 
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A Többcélú Társulás is kapott egy ajánlást a projekt felügyelet Kft-től, hogy kössünk 
velük az EU-s pályázatokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egy 
közbeszerzési keret megállapodást. Az ő általuk küldött keret megállapodásba, átnézve 
a munkaszervet dolgozói által néhány pontban módosítást javasoltak. Ezeket láttátok az 
előterjesztésben áthúzva, illetve feketével írva. Próbáltuk felvenni a kapcsolatot Kiss 
Tamással, de ő külföldön volt, tegnap érkezett haza, elküldtük nekik a keret 
megállapodást az általunk kijavított tervezetét. Ezek pici pontosításokat jelentenek, 
hiszen előfordulhat a mindennapi életben, hogy közbeszerzés folytán pontosan mással 
kell kössünk megállapodást. Gyakorlatilag a javítások ezekre a pontokra vonatkoznak. 
Azért jó, hogy ha van egy keret megállapodás, mert egy közbeszerzés bonyolult. Jó, 
hogy ha van egy szakértő szervezet. Mellékletet nem tettünk mellé, mert most nincs 
olyan közbeszerzésünk, amelyről tudnánk, ez majd minden egyes alkalommal külön-
külön kiegészítjük, egyedi megállapodások lesznek, ahogyan a szerződésben benne van.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Közbeszerzési keret megállapodás kötés 
 

47/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy közbeszerzési feladatainak 
ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal 
együttműködési keret-megállapodást köt a 
Projektfelügyelet Országos Projekttervező, támogató és -
felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Batsányi 
János utca 28-32., telephelye: 5900 Orosháza, Október 6. 
utca 49., cégjegyzékszám: 01-09-192886) 
 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,,Kistérséget érintő pályázatok” (szóbeli 
előterjesztés) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Ruck Márton Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Simonka György országgyűlési képviselő 
úrnak. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Polgármester urakkal és hölgyekkel 
több körben tanácskoztunk és beszéltünk, hogy milyen módon lehetne további 
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forrásokat bevonni ide a Mezőkovácsházi, bár kistérségi ülésen vagyunk, de egybe esik 
a területünk földrajzilag a Járással. A járásnak van olyan lehetősége, hogy komplex 
programot tudjon valamilyen módon megvalósítani. Ennek érdekében néhány határozati 
pontban összegeztünk lehetőségeket illetve felajánljuk a kistérség polgármesterei 
számára, hogy hozzanak benne döntést. Mindenki tud erről azt gondolom.  Ez egy 6.8 
milliárd Ft-os keretösszeg Komplex Felzárkóztató Programban egy elhatárolásról szólt. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ennek van néhány olyan pontja, amelyben 
döntést kell hozni.  
A sorrend zavart meg egy kicsit, az első az lenne, hogy 6.8 milliárd Ft-os programot el 
kellene fogadni abban a kategóriában, amit a szakemberek kidolgoztak. Mindenkivel 
átbeszéltem, hogy mi vonatkozik a falvakra és a városokra. Nagyjából 3 milliárd Ft 
alatti összeget ebből a 6.8 milliárd Ft-ból csak a négy város tud felhasználni. Ami a 
legfontosabb, hogy szerettünk volna mindenképpen a kistelepülésekre a szabad kerten 
kívül gondolni, azon belül van három olyan program elem, amelyre 50-50 milliárd Ft-ot 
alokálnánk minden egyes településre, aki nincsen városi rangban. Az egyik ilyen ebből 
a programból az orvosi rendelők felújítása a másik pedig az óvodák felújítása, a 
harmadik pedig a szociális intézmények felújítása. Ezen kívül mindenki tud a szabad 
keretre pályázni Nonprofit Kft-n belül kellene megvalósítani. A Nonprofit Kft. 46 %-os 
kistérségi tulajdonlással, és 3-3%-os önkormányzati tulajdonlással lenne érdemes 
megvalósítani. Ehhez kötődően vannak határozati javaslatok beépítve. Először is el kell 
fogadni, hogy ez a program megfelel-e vagy sem. A második a kistérség ezt nyújtsa be 
projekt ötletként az ITP módosításában kérje a megyei önkormányzatot, hogy határolja 
le, nem egy egyszerű dolog, ezt meg kell fogalmazni. A harmadik, hogy meg kell kérni 
egy céget, aki ehhez ért, ezek legyeztetett keretösszegek, vázat szabnak meg annak a 
lehetőségnek, amit szeretnénk mi magunk előtt megnyitni. Ennek a kidolgozására 
érdemes lenne a Projekt felügyeletet megbízni. Ezen kívüli az ehhez kapcsolódó TOP-
hoz, GINOP és egyéb operatív programoknak a további hozzávarázslásával kellene 
megbízni. Ezen kívül a Nonprofit Kft-nek a megalapítására kellene egy döntést hozni. A 
Kistérség az 46 %-os tulajdonrésszel, a települések pedig 3-3%-kal hogy ha mind a 18 
település csatlakozni kíván, úgy gondolom, hogy senki nem dobná el magától a pénzt. 
Lehető, hogy a Pénzügyi Bizottságnak is volt dolga e tekintetben, mert hogy 1.4 
milliárd Ft-ot alokálnia kell a megállapításhoz. Ez után ki kell dolgozni a Kistérségnek 
az alapító okiratot, szerintem a Területfejlesztési Bizottságnak be kellene vonni a 
javaslat tételre az ügyvezető személyére. Ezt követően küldje ki a Kistérség az 
önkormányzatok számára az alapító okiratot és a települések vélhetően ezt egyenként el 
fogják fogadni, ezt követően fel fog állni ez a Kft., ami erre a célra fog létrejönni. 
Valamint van még egy további határozati javaslat, hogy a továbbiakban is tudjam ezt a 
munkát segíteni, hogy hatalmazzanak fel engem.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérem a 
bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
 
P e l l e    István polgármester: Ruck Márton Területfejlesztési Bizottság elnöke a 
bizottsági ülésen elmondta, hogy miért is fontos az, hogy ez a Kft. létrejöjjön. Javaslom, 
hogy mindenki tárgyalja meg majd a saját testületében és fogadja is el. Próbáljanak az 
indikátoroknak megfelelni, hogy minél több pénz jöjjön ebbe a kistérségbe. A 90.000 Ft 
úgy gondolom, hogy nem egy nagy összeg egy település életében.  
 
R u c k    Márton Területfejleszt. biz. elnök: Több körben már többen beszéltünk erről 
a komplex programról. Szerintem az UNIÓS források tekintetében még mindig 
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prioritást élvez a nem pontszerű fejlesztések megvalósítása, mint a komplexitás. 
Valamilyen módon történő lehatárolás. A Mezőkovácsházi Járás vonatkozásában történt 
tervezet, ez nagyon átfogó tervezet, hiszen több fele is csatlakozik. Egyrészt csatlakozik 
különböző operatív, ágazati programokhoz és csatlakozik hazai forrásokhoz. Gondolok 
a most induló Pilot programra is. Ez biztosítja annak a lehetőségét, hogy a lehető 
legtöbb forrást lehozzuk a térségbe és bízzunk benne, hogy a lehető leghasznosabb 
módon fogjuk tudni felhasználni ezeket.  A Komplex Program lehetőség arra is, hogy 
ugye ebben a járásban 18 település van, 18 féle adottsággal, lehetőséggel és nem biztos, 
hogy minden település tud olyan humán kapacitást bevonni a fejlesztésbe, amely 
garantálhatja, hogy azok jól meg is valósuljanak. Egy ilyen összefogás tekintetében 
ezeket ki lehet egyensúlyozni, a települések nagyon jól tudják egymást erősíteni. Azt 
gondolom, hogy a cél a 18 település számára közös. Javaslom a polgármestereknek, 
hogy e vonal mentén gondolkodjunk a jövőben. Egyébként a Megyei Közgyűlésnek is 
hamarosan el kell fogadnia az ITP-t. A Megyei Közgyűlésen is nagyon kellemes egy 
olyan programot támogatni, ami szakmailag is és minden tekintetben megalapozott.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Erről már többünkkel beszélt a képviselő úr. Véleményem 
szerint ez jó lesz majd a kistérségnek, hiszen növeli azt a forrást, amihez hozzá fogunk 
jutni.  
Az első az lenne, hogy egyetértünk ennek a komplex fejlesztési programnak a 
kidolgozásával.  
A másik az volna, hogy létrehozunk egy konzorciumot ennek a komplex fejlesztési 
programnak a megvalósítására, amelyben az önkormányzatok 3-3 %-kal a Többcélú 
Kistérségi Társulás 46 %-os tulajdonrésszel részt vesz. A kistérségi társulás 
munkaszervezete elkészíti a következő ülésre a Nonprofit Kft-nek az alapító okiratát. 
Ennek az előkészítésében a vezetőség és a felügyelő bizottsági tagok kiválasztásába 
bevonja a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot. 
A harmadik, hogy a Projekt felügyeleti Kft-t megbízzuk a Komplex Fejlesztési 
Programot kidolgozza. 
A negyedik volna az, hogy felkérjük a képviselő urat, hogy a továbbiakban is vegyen 
részt ebben a munkában és segítsen bennünket.  
 
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Komplex Fejlesztési Program elfogadása 
 

48/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa támogatja a mezőkovácsházi járás társadalmi és 
gazdasági felemelkedésére kidolgozott – a határozat 
melléklete szerinti - komplex fejlesztési programot (a 
továbbiakban: Komplex Fejlesztési Program), és egyet ért 
azzal, hogy a Komplex Fejlesztési Program elemeit képző, 
és egymással csak szoros szinergiában működő nemzeti és 
közösségi forrásokból finanszírozható fejlesztéseket a 
megalakítandó nonprofit  Kft.-én keresztül közösen 
valósítják meg. 
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Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a Komplex 
Fejlesztési Programot nyújtsa be a Megyei közgyűlés 
területfejlesztési Osztályához abból a célból, hogy a 
jelenleg folyamatban lévő Területi Operatív Program 
aktualizálása során a program a mezőkovácsházi járás 
számára lehatárolásra kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Projekt Felügyelet megbízása a Komplex Fejlesztési Program kidolgozásával 
 

49/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megbízza a Projektfelügyelet Országos  
Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft-t (székhelye: 
1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.) hogy a 
Komplex Fejlesztési Programot dolgozza ki, hangolják 
össze más operatív programokkal és koordinálják a 
megvalósítását, valamint a komplexitás érdekében  
kapcsolódó egyéb operatív programokban is készítsenek 
projektötleteket, -javaslatokat kiemelt és egyszerűsített 
pályázatok benyújtására. 
 
Határidő: megbízási szerződés előkészítésére következő 
társulási ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
              Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Nonprofit Kft. alapítása 
 

50/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa kifejezi azon szándékát, hogy Nonprofit Kft-t 
kíván alapítani, annak érdekében, hogy a társulás által 
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megvalósítandó komplex programokat megpályázza és 
azokat megvalósítsa a térség településeinek, 
önkormányzatainak érdekében. 
Felkéri a munkaszervezetet, hogy a Kft. alapító okiratát a 
következő tárulási ülésre készítse elő úgy, hogy a Kft. 
tulajdonosa 46%-ban a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás, 3-3%-ban a települési önkormányzatok 
legyenek. A Társulási Tanács döntését követően a Kft. 
létrehozására az alapításban résztvevő tagtelepülések 
testületeinek döntéseit követően kerülhet sor. 
Az előkészítésbe, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági 
tagok kiválasztási eljárásába kerüljön bevonásra a 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság. 
 
A Társulási Tanács a nonprofit kft. létrehozásának 
költségeire a 1.500.000 Ft-ot biztosít a települések 
lakosságszám arányosan megfizetett egyszeri 
hozzájárulásából. 
 
Határidő: következő társulási ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
              Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felhatalmazása a Komplex 

Programok közreműködésével 
 

51/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György Országgyűlési 
képviselőt, hogy a kistérséget érintő fejlesztési programok 
és komplex programok kidolgozásában, 
összehangolásában és megvalósításában működjön közre, 
tanácsaival továbbra is segítse a TÁMOP pályázatok 
megvalósítását.   
Folytassa le az egyeztető tárgyalásokat a programban 
érintett résztvevőkkel, irányító hatósággal és közreműködő 
szervezetekkel, a kistérség érdekében járjon közbe minden 
fórumon  annak érdekében, hogy a különböző operatív 
programokból (TOP, VP, HURO, GINOP, KEHOP, 
HEFOP, stb) és minden egyéb lehetséges forrásból a 
térség és települései minél több forrást tudjanak lehívni 
hasznos és eredményes fejlesztések megvalósítására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Remélem, hogy ebből majd mindannyian tudunk profitálni. 
 
A Társulási ülést 10 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
Varga Gusztáv                Varchó István 
    elnök                    jkv. hitelesítő 
 
 

 


