
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
          Társulási Tanácsa 
Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 
E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu Web: www.del-bekes.hu 
  
8/2015.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén 
2015. június 12-én. 

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 
 

Jelen vannak: Varga Gusztáv   Mezőkovácsháza polgármestere 
Simondán Csaba  Almáskamarás alpolgármestere 
Borsodi János  Battonya alpolgármestere 
Bojczán Nándor Lászlóné    Dombiratos polgármestere 
Lantos Zoltán                      Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István    Kisdombegyház polgármestere 
Süli Ernő                             Kunágota polgármestere 
Dús Ildikó                           Magyardombegyház polgármestere 
Dr. Nagy Béla György         Medgyesegyháza polgármestere 
Rajos István                        Mezőhegyes alpolgármestere 
Farkas Sándor                      Nagybánhegyes polgármestere 
Árgyelán Elvira                    Pusztaottlaka polgármestere 
Paulik Katalin                      Végegyháza alpolgármestere 
 
 

Távolmaradását bejelentette:  
 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Krucsai József                      Medgyesbodzás polgármestere 
Pelle István                          Nagykamarás polgármestere 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  Mezőkovácsháza jegyzője 
                          Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
                          Simonka György                  országgyűlési képviselő 
                          Baukó Lászlóné           
                          Szél Adrián                          bizottsági tagok 
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                           Krisztován Anna                 projekt szakmai vezető 
                           Krucsai Mariann                  projekt pénzügyi menedzser 
                           Dr. Dankó Alpár                  ügyeletvezető 
                           Albertus László                   megbízott Könyvtár vezető 
                           Dávid Ilana                    ügyvezető igazgató International Medical 

Service 
                           Győrfi Pál                            OMSZ szóvivője 
                           Dr. Farkas László                 
                           Dr. Gogucz Erzsébet Mónika 
                           Dr. Cs. Tóth Zoltán 
                           Dr. Dimák Sándor 
                           Dr. Tatár Márta 
                           Dr. Fritz Izabella                  háziorvosok 
                           Magura Márta 
                           Varga Zoltánné 
                           Baráthné Pruha Mária         háziorvosi asszisztensek 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Jegyző Asszonyt, valamint a meghívott vendégeket. 
 
Ez a társulási ülés benne volt a munkatervünkbe, ide is gyűjtöttük az összes 
előterjesztést. Amikor elkezdtük a munkát, akkor derült ki, hogy a Megyei Labdarugó 
Szövetség a mai napra szervezte ezt a Megyei Polgármesterek Labdarugó Tornáját, 
amelyre kérték, kétségbe van esve a Lőkösházi polgármester asszony, hogy mi akkor 
Kistérségi ülést tartunk és senki nem lesz itt a szomszédos településekről. Ezért hoztuk 
előre ezt a társulási ülést. Azt kérném tőletek, hogy aki 100 %-ra ígérte, hogy focizni 
fog, az menjen el a társulási ülés után, de a többieket kérem, hogy 10 órakor lesz egy új 
napirendi pont, amelyre hívtuk a háziorvosokat is, ami egy nagyon fontos dologról 
szólna. Miszerint Kistérségként elérhetnénk azt, hogy minden háziorvosi körzetünkben 
elhelyeznek egy úgynevezett TT EKG telefonikus készüléket, amellyel megvizsgálják a 
beteget és az adatait azonnal egy kardiológiai centrumba küldi és ott a kardiológusok 
nézik meg azonnal és ők hozzák meg a döntést. Gyakorlatilag a mi betegeink nyernek 
egy fél órát, 40 percet ami életet menthet, hiszen nem kell beküldeni egy kórházba, ahol 
megvizsgálják és eldöntik, hogy szívcentrumban van a helye, hanem azonnal az a team 
eldönti és ha olyan a helyzet, akkor ő riasztja a Mentőhelikoptert. Most erre van 
lehetőségünk, hogy minden körzetben, minden háziorvosi körzetben megkapjuk 
ingyenes ezt a készüléket, ennek fejében azt kell az orvosoknak vállalniuk, hogy 
havonta 10 beteget megvizsgálnak ezzel a készülékkel. Az ülésen ennek a cégnek a 
képviselője jelen lesz 10 órakor, illetve az OMSZ-nak a szóvivője, Győrfi Pál is jelen 
lesz.  
 
Pont ebben a pillanatban van a már elkezdődött a sportágválasztó a Gimnáziumban a ,, 
Kulcs egy jobb élethez” projektünknek az egyik rendezvénye, ott Rajos István 
személyesen is érintett. Ide várnak engem is és országgyűlési képviselő urat is. Majd 
ezek után a Lőkösházi rendezvényt is megfogom tisztelni a jelenlétemmel.  
 
Korábban már volt róla szó és sajtótájékoztató is tartott az országgyűlési képviselő úr 
Battonyán, hogy a térségünkben egy hatalmas beruházás egy geotermikus erőműnek az 
építése fog megkezdődni. Elnyertük rá a támogatást. Volt nálam Nagy Anna, aki 



 3 

korábban kormányszóvivő volt, ő lett ennek a projektnek a kommunikációjáért felelős 
személy. Június 25-én Mezőkovácsházán, június 26-án pedig Kunágotán fognak 
lakossági fórumot tartani. A június 25-i Mezőkovácsházi fórum előtt fogják hívni a 
polgármestereket 17 órára. Majdnem 36 milliárd Ft értékű a beruházás. Ez egy újfajta 
technológia. Két ilyen erőmű van a világon ez lesz a harmadik, egyben a legnagyobb és 
a legkorszerűbb erőmű. Jönnek a tájékoztatóra azok az amerikai erőműnek a mérnökei 
is, ahol már működik ez a fajta rész. Állítólag bejelentik, hogy hol lesz az erőmű, hogy 
melyik településünk lesz az a szerencsés abból a 6-ból, akinek a területén lesz az erőmű, 
de az egész Kistérségi Társulás érintett.  
 
A Kormányablak átadás itt voltunk egy jó páran közületek tudjátok, hogy hétfőtől már 
gyakorlatilag működik a Kormányablak. Az okmányirodához képest több ügyintéző 
várja okmányirodaként az állampolgárokat. Egyenlőre egy olyan Kormányablak van, 
ahol az összes ügyet lehet intézni. Mindenféle infokommunikációs, fogyatékossági 
jeltolmácsolás, idegen nyelvi jeltolmácsolás is van. Csütörtökönként hosszított nyitva 
tartással fognak majd működni, ami azt jelenti, hogy délután 18 óráig lesz az 
ügyfélfogadási idejük. Tárgyalással vagyunk a Volánnal illetve a MÁV-val is, hogy a 
menetrendeket úgy igazítsuk, hogy aki nem autóval jön, az is eltudja érni a szolgáltatást. 
Próbáljuk a Mezőkovácsházi szolgáltatásoket is úgy megszervezni az orvosi rendelőben 
a rendelési időt, a posta nyitva tartást, hogy ha már eljön az ember, akkor minél több 
ilyen szolgáltatáshoz hozzáférjen.  
 
Nagyon fontosak ezek a társulási ülések, ezért kérlek benneteket, hogy ti is tartsátok 
fontosnak, mert mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ide erre az ülésre jól 
előkészített anyaggal készüljünk. Elnézéseteket kérjük, hogy ha még egy kicsit később 
mennek ki az anyagok és nem tudjátok áttanulmányozni, de kérlek benneteket, hogy a 
jegyzőtökkel konzultáljátok meg. Ha később nyugodtabb lesz a helyzet, akkor be 
szeretném vezetni azt a jegyzői kollégiumot ami a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunkban benne van, hogy a jegyzőink nézzék át azokat az anyagokat és ők 
adjanak tanácsot nekünk. Egyenlőre nem tudjuk ezt mindenben teljesíteni, hiszen van 
egy olyan előterjesztés, amit nem is hoztunk ide, amely éjfélkor érkezett meg a jegyző 
asszonynak a számítógépére, azt nem tudjuk megnyugtatóan átnézni és előkészíteni. 
Arra kérlek benneteket, hogy tiszteljétek meg jól ezeket  társulási üléseket és a 
bizottsági ülésekre is úgy készüljetek. Mára például két bizottsági ülést hívtunk össze, 
az egyiket már másodjára és egyszer sem volt határozatképes a két bizottság. Ha a 
polgármester nem ér rá, akkor az alpolgármestere illetve jegyzője jöjjön el, hogy 
határozatképesek legyünk.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 13 fő jelen van. Dr. Varga Lajos 
Dombegyház polgármestere, Csürhés István Kaszaper polgármestere, Sódarné Varga 
Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere, Krucsai József Medgyesbodzás 
polgármestere, Pelle István Nagykamarás polgármestere jelezte távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Árgyelán Elvira polgármester 
asszonyt.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőknek Árgyelán Elvira Pusztaottlaka polgármesterét 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

54/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. június 12-ii ülése napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
1.) Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyelet ellátás megszervezésének és működtetésének 
tapasztalatairól 

 Előadó: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető 
                    Varga Gusztáv elnök 
 
2.)  Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-ös pályázatok pénzügyi 

és szakmai megvalósulásának folyamatáról 
      Előadó: Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
                   Krucsai Mariann projekt szakmai menedzser 
 
3.)  Tájékoztató pályázati lehetőségről az e-Magyarország 

pontok kialakítására, eszközellátottságának 
biztosítására (szóbeli) 

      Előadó: Albertus László mb. könyvtárigazgató 
                   
4.)  Tájékoztató a transztelefonikus EKG rendszerről 
      Előadó: Dávid Ilana ügyvezető igazgató International 

Medical Service 
 
5.)  Bejelentések 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kicsi változatás lesz a napirendi pontok között, mert a 
napirendi pontjaink előadóiknak egyéb elfoglaltságaik is vannak illetve a jegyzőkönyv 
miatt azt javaslom, hogy először a keret megállapodásokat és a nonprofit Kft. 
megalakulását vegyük előre. 
 
Javaslom, az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, Közbeszerzési keret-megállapodás 
kötése” tárgyában készült.  
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A múltkori társulási ülésen döntöttünk erről a keret-megállapodásról, de érkezett egy 
jelzés, hogy abban szűken értelmeztük volna mi magunk ezt a megállapodást és a 
módosítás ezt érinti meg.  
Megkérem, jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztésnek a célját. 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A mostani előterjesztés úgy küldtük ki, hogy 
jelezve van benne az a módosítási kérelem, amit a projektfelügyelet Kft. kért. Már a 
múltkor megküldtük nekik az előterjesztést, amikor elfogadtuk ezt a keret-
megállapodást, de akkor a társulási ülés időpontjáig nem érkezett tőlük visszajelzés. 
Alapvetően elfogadták a mi módosításunkat, illetve a társulás által elfogadott keret-
megállapodást. Két ponton kértek eltérő módosítást. Az egyik a felmondásnak a módja 
illetve a határideje. Elfogadták azt, hogy felmondható legyen ez a szerződés, de csak 
január 1-re illetve  60 napos felmondási határidővel. A másik, módosítás, hogy szerették 
volna, hogy kerüljön ki, hogy a pályázati forrásokból megvalósuló közbeszerzésre 
vonatkozzon ez a keret-megállapodás, tehát minden egyéb, ami nem pályázati forrásból 
valósul meg, azokra a közbeszerzésekre is vonatkozzon a megállapodás. Ennek olyan 
szempontból is realitása van, hogy lehetnek olyan pályázatok is, ahol előzetesen kell a 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ilyenkor nem lehet előre tudni, hogy van-e a 
pályázatban fedezet rá. De ha nem nyer a pályázat akkor is ugyanúgy le kell előzetesen 
folytatni a közbeszerzési eljárást. Tehát ilyen szempontból realitása van ennek a 
módosítási kérelemnek. A többit pedig elfogadták.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A következő előterjesztésnél a keret-megállapodásnál már 
nem lesz ilyen problémánk, hiszen nagyon alaposan sikerült áttárgyalni a 
projektfelügyelet Kft. munkatársaival. Mi magunk alkottuk meg, elküldtük, a Kiss 
Tamás külföldön van, nem tudott rá reagálni ezért ez az indokolt változtatás.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, 
véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: 47/2015 (IV.10.) az. TT. határozatát visszavonja 

 
55/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 47/2015 (IV.10.) az. TT. határozatát visszavonja. 
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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 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Közbeszerzési keret-megállapodás kötése 

 
56/2015. (VI. 12.) 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 a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, 
Pályázatokra vonatkozó keret-megállapodás kötése” tárgyában készült.  
 
Mint már több település ha jól tudom kötött keret-megállapodást a Projektfelügyelet 
Kft-vel a projektjének a megvalósítására. Néhánynál mint például Mezőkovácsházán is 
még ez folyamatban van. Megkaptuk a Projektfelügyelet Kft-től ezt a keret szerződés 
mintát. Alaposan átvizsgáltuk a jegyző asszonnyal és a Kistérség munkaszervezeti 
feladatait ellátó kollegáimmal. A javaslatainkat megtárgyaltuk a Projektfelügyelet Kft-
nek a munkatársával és kompromisszumra jutottunk. Véleményünk szerint ebben a 
formájában ez a keret-megállapodás a Kistérség projektjei szempontjából előnyös, 
mozgásteret ad nekünk arra, hogy az egyes költségelemeket ,, ki kapja”. Tehát nem 
mindent a projektfelügyelet kft. végez majd, hanem na nekünk vannak olyan 
csoportjaink, emberünk aki azt a feladatot eltudja látni, akkor mi fogjuk elvégezni. Van 
egy sor olyan feladat, amit a Projektfelügyelet Kft. ingyen végez a Kistérség számára. 
De vannak benne olyan részek is, amely a Projektfelügyeletnek jelentenek garanciát 
arra, hogy ha dolgozott valamiért, akkor a hátralevő munkát is elvégezheti. A keret-
megállapodás úgy érvényes, hogy a mellékletében felsorolt projektekre, amelyek még 
most nincsenek, a mellékletekben szereplő projektekre külön megállapodást is fogunk 
kötni.  
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Az egyes módosításokhoz fűznék egy kis 
kiegészítést. Amelybe belekerült és az eredeti szöveghez képest elfogadta a 
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Projektfelügyelet Kft. a módosítási javaslatunkat az az, hogy a pályázat benyújtásáról 
szóló előzetes társulási határozat szükséges minden tevékenység megkezdéséhez. Ez azt 
jelenti, hogy ők kidolgoznak egy projekt ötletet, megpróbálnak hozzá egy pályázatot 
keresni, de nyilván vissza kell jönni ide ahhoz, hogy eldöntse a társulás azt, hogy 
azokkal a feltételekkel egy pályázatot betud-e nyújtani vagy sem. Ők csak az erről szóló 
döntést követően fogják a pályázat előkészítő tevékenységet elkezdeni illetve a  külön 
megállapodást megkötni. Szintén a társulás előzetes jóváhagyása szükséges akkor is, 
hogy ha maga helyett esetleg más vállalkozót jelöl meg a teljesítésre a szerződő partner. 
A következő amit elfogadtak, hogy mentesül a társulás abban az esetben a 4. 3. pontban 
megjelölt meghiúsulási kötbér fizetés alól, hogy ha ez rajtunk kívül álló okból például 
jogszabály vagy egyéb más dokumentum előírása alapján nem a projektfelügyelettel 
kell, hogy elvégeztessük a pályázat előkészítési tevékenységet. A kötbér mértékében is 
változás történt, tehát nem a projekt összköltségéhez mérten kell fizetnünk, hanem csak 
az elnyert támogatás összegéhez viszonyítottan. Az ellenszolgáltatás mértéke az nem a 
pályázatban megjelölt összeg, hanem a támogatási okiratban megjelölt, hogy ha a kettő 
eltér, hiszen előfordulhat, hogy nem a teljes összeget kapjuk meg, amire pályáztunk, 
akkor nyilván előnytelen lenne, hogy a pályázat után kellene nekünk ellenszolgáltatást 
fizetni, hanem csak a támogatási okiratban megjelölt elnyert támogatáshoz viszonyítjuk. 
Ugyanígy rögzítettük azt is, hogy az ellenszolgáltatás mértéke nem lehet magasabb, 
mint ami a támogatási összegben erre a feladatra rendelkezésre áll. Lehetőség szerint ne 
kerüljön többe a társulásnak.  
Ha már a kártérítésnél voltunk, mi szerettük volna azt is beleírni, hogy amennyiben 
valamelyik projekt a vállalkozónak felróható okból nem valósul meg, akkor ő is 
kártérítési helytállással tartozzon a társulás felé. Ez a kikötés is belekerült, valamit 
enyhítettek közbe, hogy ennek egy felső plafont szabott a vállalkozó, mégpedig a 
projektért járó vállalkozási díjnak a mértékét.  
Beszéltünk arról is, hogy rendes felmondással megszüntethető legyen ez a szerződés is. 
Itt van egy olyan vállalkozói érdek, amelyet akceptálni kell, tehát ha ők kidolgoztak már 
ingyen egy fejlesztési célból projekt ötleteket, abba munkát fektettek és ezt ingyen 
végezték el, akkor szerették volna azt lehetővé tenni, hogy amennyiben itt majd a 
megjelölt fejlesztési célokkal már ők dolgoztak és projekt ötleteket valósítottak meg 
ebben az esetben már ne lehessen felmondani ezt a szerződést.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ez utóbbi azt jelenti, hogy kidolgozták a projekt ötletet és 
mással csináltatnánk meg, a pályázatot erre vonatkozik. Mert egyébként minden egyes 
pályázatról hozunk döntést, tehát meghozhatjuk, hogy nem nyújtunk be pályázatot, de 
azt nem, hogy az ő általuk kidolgozott projekteket mással pályáztatunk meg. Elértük 
azt, hogy a pályázatban magában megjelölt költségelemek lesznek a pályázat 
készítésnek a fedezetei. Az a 8 %-i összeg, ami különböző jogcímeken járhat a szakmai 
munkáért. Azt gondolom, hogy nagyon jó tárgyalást végeztünk, konstruktív is volt mind 
a két fél, megértettük egymásnak az álláspontját. Szerintem egy nagyon jó keret-
megállapodást terjesztettünk most ide. Ha ebben is akármelyikünk változtatni kíván, 
akkor a következő társulási ülésen tudjuk módosítani, hiszen hosszú távra tervezzük az 
együttműködést. Jó szívvel tudom javasolni, hogy ezt most fogadjuk el.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, 
véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 



 8 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Pályázatokra vonatkozó keret-megállapodás kötése 

 
57/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy fejlesztési céljai megvalósítására 
a Széchenyi 2020 Program keretében megnyíló pályázati 
források hatékony kihasználása érdekében 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 a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, 
Nonprofit Kft. létrehozása” tárgyában készült. 
 
Az elmúlt alkalommal az országgyűlési képviselő úr vázolt egy elképzelést, hogy a 
Területi Operatív Programból egy Kistérségi Fejlesztési Programra le tudunk határolni 
egy bizonyos összeget. Mivel ez egy Kistérségi Fejlesztési Program, nem az egyes 
településeknek a külön programjai, ennek a megvalósítása, elköltése úgy lehetséges, 
hogy erre létrehoz a társulás és a települési önkormányzatok együtt egy Nonprofit Kft-t 
és ez a Kft. fogja levezényelni ennek a körülbelül 7 milliárd Ft-nak az elkötését a 
településeken. A múltkori Társulási Tanácsi ülésen hoztunk egy döntést, hozzuk létre 
ezt a Nonprofit Kf-t, egyetértettünk abban, hogy milyen alapon hozzuk létre, illetve 
arról döntöttünk, hogy készítsük elő a Kft-nek az Alapító Okiratát. Remélem sikerült 
mindenki áttanulmányozni ezt az előterjesztést. Pontozott részek voltak benne, ezeket 
majd kiegészítjük, folytak az egyeztetések a Felügyelő Bizottság tagjait én is tegnap 
kerestem meg telefonon a személyeket, hogy vállalják-e a Felügyelő Bizottsági tagságot 
illetve az ügyvezető személyére is most fogunk javaslatot tenni. A költségek kímélése 
érdekében az a célunk, hogy az ügyvezető is és a Felügyelő Bizottság tagjai is díjazás 
nélkül végezzék kezdetben legalább is a tevékenységüket.  
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Magának az Alapító Okiratnak illetve az 
előterjesztésnek az előkészítésében is tevékenyen részt vállalt már a Projektfelügyelet 
Kft., tehát valójában ők készítették el az Alapító Okiratot. Ők fogalmazták meg a 
Nonprofit cél megjelölést. Felolvasnám, hogy valójában milyen céllal jön létre ez a Kft. 
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,, A Társaság célja a Dél-Békési Kistérség gazdasági növekedésének fokozása, 
foglalkoztatottsági helyzetének fejlettségi szintjének befektetés és tőkevonzó 
képességének javítása, valamint a Térség felzárkózásának és felemelkedésének 
gazdasági, társadalmi potenciálja fejlesztésének elősegítése a Komplex Fejlesztési 
Program megvalósításával. Ennek keretében a társaság kedvezményezettként is részt 
vesz a Komplex Fejlesztési Program megvalósításában és a források felhasználásával 
segíti elő tagjai hatékonyabb feladatellátását és működését. A társaság célja továbbá, 
hogy elősegítse a Dél-Békési Kistérségi Önkormányzatainak társadalmi szervezeteinek 
és vállalkozásainak az Európai Uniós források lehívását. Partnereivel segítséget és 
megfelelő szakértelmet nyújtson az Európai Uniós források felhasználása a fejlesztések 
megvalósítása során.” 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Ezt mi is tegnap kaptuk meg, kértük, hogy fogalmazzanak 
meg olyan célt, amely a leggazdagabb. Az idővel harcolunk most, hogy gyorsak 
legyünk, hogy mire a források rendelkezésre állnak, ez a Kft. készen legyen, módosítani 
bármikor tudni fogjuk. Minden testületnek el kell majd fogadnia és utána tudjuk majd a 
bírósághoz benyújtani, amikor minden testülettől ezek a határozatok nálunk vannak. A 
többi kipontozott rész, ami a társulásban van, a Felügyelő Bizottság tagjaira úgy tettünk 
javaslatot, hogy három 1500 fő lakosságszám alatti település polgármesterét kértük meg 
az ő esetükben összeférhetetlenség nem áll fenn. Mégpedig Bojczán Nándor Lászlóné 
Dombiratos polgármester asszonyát, Mazán Attila Almáskamarás polgármesterét illetve 
Farkas Sándort Nagybánhegyes polgármesterét kértem fel. Mindhárman vállalták a 
Felügyelő Bizottsági tagságot. A Kft. ügyvezető igazgatójának pedig Molnár Zoltánt a 
Medgyesegyházi Önkormányzat műszaki ügyintézőjét kérjük fel, aki mérnők. Ő is 
vállalta a feladatot, ő esetében áll fenn összeférhetetlenség, de azt az ígéretet tette, hogy 
az összeférhetetlenséget meg fogja szűntetni. Ezek az én javaslataim.  
Átadom a szót Simonka György országgyűlési képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Gazdasági, társadalmi potenciálja és 
fejlesztésének elősegítése odaírnám még azt is, hogy ide értve az Emberi Erőforrások 
Fejlesztést is. Beruházásokról van szó, az Emberi Erőforrások Fejlesztés viszont fontos, 
mert az indikátorokat csak az alapján tudjuk teljesíteni. A kis települések általában nem 
fognak tudni pályázni, a TOP-os programok úgy vannak kiírva, hogy olyan borzasztó 
kemény indikátorokat kötnek meg, hogy azt általában egy ilyen Dél-Békés már tudni 
fogja, Orosháza már könnyebben, mellette egy 5000 fős kis település nehezen fogja 
tudni teljesíteni. A Komplex programnak ez volna a lényege, hogy itt együttesen fogják 
tudni teljesíteni. Meglesz valahol az orvosi rendelőnek a felújítása, a piactérnek a 
felépítése és utána mindenkinek közösen vonatkozik majd az indikátor számok, amikor 
az Emberi Erőforrást kell bevonni. Az indikátorok teljesítése az kötelező. A TOP-on 
belüli indikátorok 3-4-szerese például amit megszoktunk a KEOP-nál is. Minden más 
kiírásnál 50-60, bizonyos esetekben 70 %-os támogatást adnak. A TOP-nál elérhető a 
100 %, viszont ehhez képest 3-4-szeres indikátort kell vállalni. Szerintem egy-egy város 
önmaga nem tudja teljesíteni az indikátorokat, ehhez kell majd kiterjeszteni kistérségi 
szinten. Gyulának, Szarvasnak, Szeghalomnak az az érdeke, hogy erről ne is nagyon 
sokan tudjanak, valamilyen módon majd csak működni fog ez a dolog.  
 
Tegnap előtt TOP monitoring bizottsági ülésen voltam. Az előző 7 évben úgy 
működtették, hogy minden egyes pályázati kiírás előtt volt egy társadalmi vita. Az 
Európai Unió azt mondta, hogy túlságosan lassú és bonyolulttá tesz főleg a Kelet-
Európai országok ezt nem tudják jól kezelni és nincsenek jelennek a társadalmi vitán az 
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Európai Bizottságnak a tagjai. A magyar, lengyel, román, mindenki létrehozott magától 
egy-egy olyan szervezetet, kialakította a minisztérium az álláspontját, a javaslatát, 
elküldte ennek a szervezetnek, véleményezték, visszaküldték és megvolt a társadalmi 
vita. Most ugyanez van az Agrár Kamaránál. Ha az Agrár Kamarának elküldik, az Agrár 
Kamara visszaküldi egy-egy módosítással vagy jóváhagyással, akkor megtörtént. Erre 
azt mondja az Európai Bizottság, hogy túlságosan közel áll például egy-egy Kamara a 
szakminisztériumokhoz, ezért nem tud komoly vita kialakulni, ezért berendelték 
magukhoz a monitoring bizottságok ülésére azt a feladatot, amit eddig a társadalmi 
vitákon alkalmaztak. Most az történik, hogy a TOP monitoring bizottság egy hónapon 
belül harmadjára ülésezett, még az előző években évente egyszer üléseztek. 
Szerencsénk van nekünk Békés Megyeieknek, mert ezt felbővítették 10 főről 40 főre, 
32-33-an vagyunk ha jól tudom. Szaktárcák részéről Kamarák, a Mozgáskorlátozottak 
Országos Szövetsége, mindenkivel fel van bővítve. A lényeg az, hogy a TOP-ba 
szerencsére sikerült két Békés Megyeinek is bekerülni a monitoring bizottsága, az egyik 
én vagyok a másik pedig Zalai Mihály. Vannak információink, lehetőségeink erre. 
Elhangzott az is, hogy az Európai Bizottság azért van, hogy szétszedje a programunkat. 
Elméletileg az ő mandátumuk arról szól, hogy segítsenek, figyelmeztessenek, jelentést 
írjanak, hogy hol tartanak, mert ott határozzuk meg, hogy milyen alokáció, mekkora 
összeg, milyen időben és milyen feltételek mentén kerüljenek kiírásra a pályázatok. 
Nagyon komoly viták szoktak kialakulni velük, ők mást akarnak, mint mi és a végén 
általában kompromisszumra jutunk. Az első olyan alkalom volt tegnap előtt, amikor 
pozitívan nyilvánultak meg, és ez a Dél-Békési Térség TOP-os lehatárolásának a 
projektjéről szól. Azt mondta a francia úriember és a spanyol hölgy, hogy ez 
mintaértékű, és ezt javasolja a bizottságnak, hogy javasolja, terjesszék el a jövő évtől 
minden megyénél, mert az Európai Uniós forrásoknak a kihelyezésének pontosan nem 
az a célja, amit kimondunk, hogy helyzetbe hozzuk a vállalkozásokat, munkahelyet 
teremtsünk, egyetlen prioritása van a területi kiegyenlítődés. Ebbe kell beleolvasztani 
mindent. Ezért nem kap  300 milliárdot Budapest és környéke, ezért kapnak a hátrányos 
helyzetűek egy kicsivel több pénzt. Ez a lehatárolás volna a cél. Mert ők is látják, hogy 
egy kis település a TOP-ból nem fog tudni pénzhez jutni. Ezek a rendszerek, amelyeket 
komplex programmá alkottunk 18 településnél 40.000 főre 7,5 milliárd Ft-tal ez 
példaértékű, mert itt biztos, hogy mindenkinek fog jutni. Többen megpróbálkoztak, 
egyedül nekünk sikerült ezt véghezvinni. Mivel ezért a Projektfelügyeletesek nem 
kaptak pénzt ezért javaslom, hogy egy köszönetet el kellene küldeni nekik. Mindenki 
más irigy ránk, hogy ez hogyan lehetett, hogy kikanalazták ezt az 58 milliárd Ft-os 
keretből ezek a Dél-Békésiek úgy, hogy semmi nem tiltja meg azt, hogy ugyanolyan 
feltételek mellett, ugyanúgy pályázatok, mind ha ez nem lett volna meg. Ha bárki akar 
pályázni ne fogja vissza magát, mert ezek a pénzek nekünk szükségesek. Látom, hogy 
milyen mozgások vannak a háttérben. Gyula a turisztikai pénzeknek a javát el akarja 
vinni és nincsen nekik lelkiismeret furdalásuk. A régi polgármesterek jól tudják, hogy 
20 éven keresztül egyetlen egyszer nem rebbent meg a szemük, amikor a pénznek a 99 
%-át behúzták Gyula-Békéscsaba-Szarvas tengelyébe. Nem hiába ilyenek az útjaink és 
az intézményeink egy része. Valamennyit javítottunk az elmúlt 8 évben. Az Európai 
Bizottság és a minisztérium is velünk van, helyzetben vagyunk, jó szakértők vesznek 
bennünket körül. Mivel már ti előre dolgoztok a következő félévre, évvégére ezért majd 
ők akkor fogják ezt észrevenni és elgáncsolni a településeket, de akkor megint nem 
fogják tudni, mert előre kell dolgozni. Ez annak köszönhető, hogy jó stábbal és jó 
szakemberekkel vagytok körülbástyázva ennek én nagyon örülök. Ez nekünk tényleg 
jár, olyan szintű pénz elvonásban, olyan szintű elnyomásban volt részünk az elmúlt 
években, hogy most ezt nekünk vissza kell állítanunk és rendbe kell tennünk. Minél 
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hátrányosabb helyzetű egy település, annál több pénzt kell, hogy kapjon. Óriási lesz a 
verseny és mindenkinek azt javaslatom, hogy ezen felül is fogjatok össze, képbe kell 
kerülni a pályázat íróknak akik értenek ehhez, több település közösen sokkal 
könnyebben fogja tudni teljesíteni az indikátorokat. Minden egyes tevékenységhez 
olyan mértékű személyi állományt kell képzésben, fejlesztésbe, egyebekbe bevonni, 
hogy egy-egy település Mezőkovácsháza ő sem tudja teljesíteni. Ezért 
Mezőkovácsházának szüksége van a szomszédos Magyarbánhegyesre, Végegyházára, 
Kunágotára, mindenkire. Kunágota és Végegyháza nem is tudna pályázni, ha nem lenne 
mellette egy Mezőkovácsháza, úgy, hogy nagyon bonyolult lehatárolási műveleteket 
kell végrehajtani. Ott ahol GINOP lesz ott nem lehet TOP, ott ahol TOP lesz nem lehet 
EFOP, a TOP 5-ből nem lehet EFOP-osat. Nem a polgármesterek dolga, hanem jó 
szakembereknek a dolga, hogy ezeket összeállítsa. Legjobb szakemberek most Békés 
Megyében Dél-Békésben dolgoznak. Nem elfogult vagyok, ezt mindenki, az 
ellenségeink is elismerik, hogy nem lehet Dél-Békést megállítani, nem lehet megfogni, 
mert a szürke állománynak, a szakmának java itt van. Gyulán van még egy ilyen szürke 
állománnyal rendelkező stáb, de ott nem a körzetben. Most jelen pillanatban azon 
dolgoznak, hogy az összes TOP turisztikai pénzből az 50-60 %-ot ők kapják meg. 
Szerintem jó döntést hoztatok ezzel a céggel, a Projektfelügyelet Kft-vel. Azt javaslom, 
hogy ők is érezzék a törődést, megbecsülést, minimum egy köszönetet megérdemelnek, 
mert ezért nem kaptak pénzt és én láttam, hogy mennyit dolgoztak vele. Csak én 
személyesen négyszer voltam velük a minisztériumban, hogy ezt egyeztessük és 
állandóan visszadobták, mindig át lett alakítva, és a vége az, hogy a 7,5 milliárd Ft 
nektek járni fog. Kisebb települések kapnak majd nagyjából olyan háromszor 50 millió 
Ft-ot fognak tudni kapni, nagyobb települések természetesen sokkal többet fognak tudni 
kapni városi szinten. De a kiírásnál még sok minden el fog dőlni. Ha úgy érzi 
Pusztaottlaka, Magyardombegyház stb. hogy én még akarok pályázni, akkor hajrá, 
próbálni kell. Össze kell fogni, mert így még lehet egyet-kettőt lecsipkedni ebből az 58 
milliárd Ft-ból, mert el fogják húzni a városok. Jó a stáb, jó a szakember gárda, azért 
fogadtátok fel őket, hogy jó tanácsokat adjanak, érdekeltek abban, hogy jó tanácsokat 
adjanak, hiszen csak akkor tudnak pénzhez jutni, hogy ha nyertes pályázatokat tudnak 
kiírni. Ha rossz projektet írnak, akkor nem kapnak pénzt érte. Egy köszönetet 
mindenképpen megérdemelnek.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönöm szépen képviselő úrnak a megerősítő szavait. 
Valóban ez a 8 %, én is beszéltem róla sőt még azon belül is az 1+1 és 2-re arra lehet, 
hogy ha adott településen van hozzáértő személy azt meglehet még beszélni, hogy 
helyben marad még az a költség. Valóban ha a lehatárolás meglesz az óriási dolog lesz. 
Az előző ciklusban az LHH-s pénzekből nagyon örültünk a 3 milliárd Ft-nak ez pedig 
most sokkal több. Ahogy képviselő úr elmondta, magunk erre képtelen lennénk egyrészt 
az indikátorok miatt, másrészt pedig azért, mert, hogy ha ezt nem határoltuk volna le, 
akkor ugyanúgy versenyezni kellene mint a többi forrásért. Jónak tartom az EFOP-os 
programokat. Jók ezek a humán projektek is, szükség van a szemlélet formálásra az 
emberek érdekében. Valóban az összefogásra sarkall benneteket, vannak olyan városok 
számára kiírt projektek, amelyekre a járásunkban lévő négy város együtt sem képes 
teljesíteni, még lehet, hogy az Orosházi Kistérségből is lehet, hogy be kell vonni valakit. 
Személyi javaslattal ugye kiegészítettem, arra figyelmeztetlek benneteket, amelyet 
megállapítottunk a múltkori határozatban, az alapító tőke az 3 millió Ft amely úgy jön 
létre, hogy egy részét 3-3%-át a települések adják, ezt úgy vettük, hogy 100.000 Ft-ot 
adnak a települések és így mindenki alapító tag. De mivel a társulásnak külön forrása 
nincsen így azt vállaltuk, hogy az 1.200.000 Ft-ot pedig amit a társulás tesz be azt 
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lakosság arányosan fogják a települések befizetni. Mindenki körülbelül tudja, hogy 
mekkora összeg jut a településetekre és ezt is megszavaztatni a Képviselő-
testületetekkel.  
Alapítunk egy Nonprofit Kft-t, elsődleges célja az lesz, hogy ezt a lehatárolt 7,5 milliárd 
Ft-ot a Kistérség fejlődése érdekében optimálisan elköltse, az elköltését koordinálja, de 
mint ahogy a célból látszik azért egyéb lépéseket is tesz a Kistérségünk fejlesztése 
érdekében ez a Nonprofit Kft., amelynek a Felügyelő Bizottságának tagjai 3 
polgármester társunk, akik a Társulás érdekeit folyamatosan figyelni fogják a Kft-ben.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ugyanúgy el kell fogadni ezt a létesítő okiratot, 
társasági szerződést minden településnek hiszen ők is tulajdonosok lesznek. Úgy 
gondolom, hogy jövő hét elején ezt ki fogjuk küldeni e-mailen a településeknek. A 
Projektfelügyelet Kft. nagyon szépen előre dolgozott, a települések részére is 
elkészítette a határozati javaslatot. Ezt az anyagot ki fogjuk küldeni illetve arról, hogy 
miről kell dönteni. Nyilván majd a fedezetet kell majd biztosítani a 3 millió Ft-hoz. Ezt 
a társasági szerződést változatlanul kellene elfogadni, mert ha bármilyen módosítást 
kezdeményez egy település, akkor előröl kell majd kezdeni mindent.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Vannak ,, lusta” polgármestereinek, én 
is ilyen voltam,  vagy nem figyelnek oda, vagy nem érzik fontosnak. Ha ezzel 
megcsúsztatják a cég megalapítását mert nem hozzák meg a döntést időben, 
szabadságolásra is tudjuk, hogy mindig tudunk indokot, hogy miért nem hoztuk meg a 
döntést, nem kötelező bent lenni ebben, kifog maradni az osztásból, viszont egy kárt 
biztosan tud okozni, hogy ha Medgyesegyházán kell felújítani orvosi rendelőt akkor ha 
ebbe Medgyesegyházának 3 % tulajdonrésze van akkor ez Medgyesegyházán többségi 
tulajdonú önkormányzati kft-nek számít, vagy 3 %-os tulajdonú önkormányzati kft-nek, 
ez összeadódik. Ha egyetlen egy önkormányzat mondja azt, hogy nem sikerült a testület 
nem ült össze, nincs baj, mert az 54-ből 51 % még mindig megvan és 17 fele fog 
osztódni a pénz. Javaslatom az lenne, hogy talán ha úgy is a települések fogják kifizetni 
a másik felét is ennek a pénznek, akkor lehet, hogy megemelném 3 %-ról a tulajdoni 
rész arányát 4 %-ra, mert az első körben úgy volt kitalálva, hogy ebbe mindenki belefog 
ebben lépni. Ha maradunk a 3 %-nál akkor maximum 1 önkormányzat lehet az, aki 
kimaradhat belőle, ha már kettő akkor nem többségi tulajdonú önkormányzati kft. Azért 
mondom ezt, mert ha jól tudom, akkor Mezőhegyesen erről még nem is tárgyalt a 
testület. Ezek olyan fontos dolgok Mezőhegyes kategóriájában ebből akár 500 millió és 
1 milliárd közötti pénzt is haza tud vinni ebből Mezőhegyes és még nem is tárgyalták. 
Vagy ugye nem megyünk el a bizottsági ülésre mert 7.30 perckor kezdődik, játszik a 
többieknek az idegeivel. Akkor lehet, hogy érdemes lenne megemelni, erre van még 
lehetőségünk? 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A társasági szerződésnek az átdolgozásával jár a 
szavazati arány illetve a hozzájárulás mértékének megváltozása, de így fogadjuk el és 
így kerül majd átdolgozásra és kiküldésre. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: De 4 %-kal akkor? 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Igen, 4 %-kal, hogy annyi legyen a 
településeknek a hozzájárulása.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: 4 % lesz az, amit alapvetően az 
önkormányzat fog a Kft-ben megvásárolni hozzájárulásként befizetni. Ezen kívül pedig 
hoznak egy másik döntést, hogy a maradék összegre jutót pedig egyszeri befizetéssel a 
Kistérség számlájára be fogják fizetni, hogy a kistérség kitudja fizetni a maradék 28 %-
ot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az a probléma, hogy nincsen rá forrásunk, arra esetleg lesz 
forrás, hogy ha nem csatlakozik mindenki akkor a maradék részt a tartalék terhére. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Lakosságszám arányosan kifogjuk a többit 
számolni. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ha 72 %, akkor a 2.100.000 Ft-ot kell elosztani 18 fele 
mondjuk. Tehát a 100.000 Ft helyett 116.000 Ft volna az egyszerű hozzájárulásotok, a 
többi pedig a lakosságarányos lesz majd. Ezt majd ki fogjuk küldeni nektek. Egy 
határidőt próbáljunk megszabni, javaslom a június 30-át.  
A határozati javaslatot kiegészítjük azzal, hogy a határidő június 30-a legyen.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Szeptemberben meg fog nyílni a 
pályázatnak egy része, szeptemberre a Kft-nek már a lábán kell állni. 
 
R a j o s     István Mezőhegyes alpolgármestere: Egyébként Mezőhegyes is tárgyalta, 
az összegekről még nem tudtunk dönteni, de egyöntetűen a június végi testületi ülésen, 
értelemszerűen, hogy ha megvan a teljes anyag, akkor tárgyaljuk. 
  
V a r g a    Gusztáv elnök: A tisztségviselőkre megtettem a javaslatot, az ügyvezetőre 
és a három Felügyelő Bizottsági tagra illetve ami módosító javaslat volt, hogy az 
önkormányzatok 4 % tulajdon részt szereznek a Kft-ben és június 30-ig kell elfogadni 
az Alapító Okiratot és  a hozzájárulás összegét.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, 
véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, valamint az általam most ismertetett módosításokkal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Nonprofit Kft. alapítása 

 
58/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a nonprofit kft. alapítására 
vonatkozóan készített előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza:  

1. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a nonprofit kft. létrehozására irányuló társulási 
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szándékkal egyetértve, kezdeményezi a nonprofit kft. 
megalapítását a társulással és annak tagjaival 
együttműködve. 

2. Az alapítani tervezett nonprofit kft.-ben a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás alapítóként kíván részt venni.  

3. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a nonprofit kft. alapításához szükséges társasági 
szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, melynek 
értelmében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 
840.000,-Ft, azaz nyolcáz-negyvenezer forint vagyoni 
hozzájárulás társaság részére történő befizetésére 
kötelezettséget vállal.  

4. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa hozzájárul, hogy a nonprofit kft. fióktelepéül a 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában 
lévő 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám alatti 
ingatlan kerüljön bejegyzésül, annak ingyenes használatát 
a nonprofit kft. részére biztosítja.  

5. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a nonprofit kft. 
alapításához szükséges előkészületeket megtegye, a 
nonprofit kft. társasági szerződését és az alapításhoz 
szükséges egyéb okiratokat aláírja.  

6. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa elfogadja a nonprofit kft. társasági szerződésének 
tervezetében foglaltakat. 

7. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy amennyiben az 
illetékes cégbíróság a nonprofit kft. cégbejegyzése iránti 
eljárásban a benyújtásra kerülő társasági szerződés vagy 
az ahhoz kapcsolódó okiratok hiányosságát észleli és a 
társaság cégbejegyzését elutasítja, vagy a társaságot 
hiánypótlásra hívja fel, a cégbíróság ezzel kapcsolatosan 
meghozott végzésében foglaltak teljesítése érdekében a 
társaság taggyűlésén részt vegyen, a cégbírósági 
felhívásnak megfelelően a társasági szerződés 
módosításáról határozzon, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződést és a további 
szükséges okiratokat aláírja. 

                                          Határidő: értelemszerűen 
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                                                    Felelős: Varga Gusztáv  
                                                                  elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a fedezet biztosításával, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Fedezet biztosítása  

 
59/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a nonprofit gazdasági társaság 840.000 Ft összegű 
vagyoni hozzájárulásának fedezetét a tagtelepülések 
egyszeri lakosságszám arányos hozzájárulása képezi. 
 
Felkéri a tagtelepülések képviselő testületét, hogy 
nonprofit Kft-hez való csatlakozásról és fedezet 
biztosításáról szóló döntésüket 2015. június 30. napjáig 
küldjék meg a munkaszervezet részére. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
             tagtelepülések polgármesterei 
 
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató pályázati lehetőségről az e-
Magyarország pontok kialakítására, 
eszközellátottságának biztosítása (szóbeli) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Albertus László megbízott könyvtár vezető 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Szeretném bemutatni Albertus Lászlót a Mezőkovácsházi 
Könyvtárnak egyenlőre a megbízott igazgatója. A következő testületi ülésen jövő héten 
döntünk a könyvtári pályázatokról. Megelőlegezhetjük neki azt, hogy egy pályázat van 
és a korábbi jó munkájának az eredményeképpen is bírja a Képviselő-testület 
támogatását. Albertus László részt vett egy pályázat ismertető képzésen, fórumon és az 
ezzel kapcsolatban az e-Magyarország pontok kialakítására és az eszközellátottságának 
biztosítására szóló pályázati lehetőségről szeretne tájékoztatni benneteket.  
 
A l b e r t u s   László megbízott Könyvtár vezető: Köszönöm szépen elnök úrnak, 
hogy engedélyezte, hogy bemutassak két pályázatot.  
 
Két kiemelt projekt indul, két GINOP-os projekt. Az egyik igazából már áprilisban 
megnyílt. Mind a kettő azt célozza, hogy a digitális kompetenciákat fejlesszék illetve a 
digitális írástudatlanságot csökkentsék, ami Európai Uniós elvárás is. Az, hogy kiemelt 
projekt bennünket úgy érint, hogy a végleges kedvezményezettjei az e-Magyarország 
pontok. Megnéztem egy pályázatban, hogy éppen a térségünkben mennyi e-
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Magyarország pont működik, igazából mire tudjuk ezt felhasználni. Annak idején 2003-
ban hozták létre ezeket az e-Magyarország pontokat, ez is Uniós elvárás volt, hogy a 
belépésünkhöz igazából tudjuk teljesíteni ezeket a kompetenciákat, akkor kaptunk 
támogatásokat rá. Azóta igazából támogatás nem nagyon érkezett, most felkarolta a 
KIFÜ és azon belül az e-Magyarország centrum innentől kezdve megnyílnak a 
lehetőségek a pályázatokra. Az e-Magyarország pontoknak igazából a feladata nem 
nagyon fog itt látszódni, igazából a feladata, hogy a hátrányos helyzetű településeken 
olyan közösségi tereket hozzunk létre, ahol az emberek betudnak jönni, tudnak 
informatikai eszközöket használni illetve van ott egy olyan segítség, úgynevezett e-
tanácsadó, aki tud segitkezni ezekben a feladatokban. Itt nem kell igazából új 
rendszereket létrehozni, itt elsősorban a Könyvtárak, a Művelődési Házak hozhattak 
létre ilyen e-Magyarország pontokat, de bekapcsolódott az egyház, bekacsolódhatnak a 
civil szervezetek, illetve a vállalkozások is. Annyi igazából a kitétel, hogy biztosítsanak 
olyan nyitvatartási órákat, amihez bárki bemehet és használhatják ezeket az eszközöket 
úgy, hogy emberek ott segítik a munkájukat. Ide beletartozik az e-közigazgatással 
kapcsolatos e-ügyintézéssel kapcsolatos ügyek is. Az e-tanácsadókra annyi kiírás van, 
hogy legalább középfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen illetve el kell végezni 
egy e-tanácsadói képzést. Ilyen képzés tavaly indult, Gyulán volt először az országban 
azóta már Szolnokon, Szegeden és így tovább tartottak ilyen képzéseket. 
Megállapodásunk szerint ebben az évben Mezőkovácsházán is fognak tartani ilyen 
képzéseket, ezek ingyenes képzések az a lényeg, hogy mindenkinek ki kell jelölni egy 
olyan embert aki tud ezen a képzésen részt venni, mert különben nem lehet lehívni 
ezeket a forrásokat. Miért fontos ez a két GINOP-os pályázat? Először is azért fontosak, 
mert sajnos nagy lemaradásunk van a számítógépek terén a háztartásokra lebontva, nem 
nagyon látszik, de Magyarország a 27 állam közül majdnem leghátul található. 
Háztartásokban levetítve, hogy mennyi informatikai eszköz van, az Európai átlag 68 %, 
nálunk 55 %-ban, de nézzük a jóléti államokat itt 90-95 %-ok is találhatóak akik 
rendelkeznek háztartásonként számítógépekkel. A másik kimutatás ami ennél is 
rosszabb, hogy digitális írástudatlanság Magyarországon több mint 40 %, akik nem 
tudják használni. Ez egy kicsit hihetetlen, mert amikor megyünk az utcán mindenki 
okostelefont nyomkod, felmegy az internetre és tudja használni, de ebbe beleszámítanak 
az idősek is, akiknek nem evidens ezeknek a használata ez a szám azért hatalmas és ez 
is Uniós irányelv, hogy 14-18 között ezt le kell csökkenteni ezt a 40 %-ot 20 % alá. Erre 
írtak ki két darab pályázatot, pontosabban a GINOP 3.3.1. ezt most fogják júniusban 
kiírni. Ezt a KIFÜ számára írják ki és mi 2016-2017-től tudunk ebben részt venni. Ez 
azt jelenti, hogy csak olyan intézmények vehetnek rajta részt, amelyek e-Magyarország 
pontok és működik rajta e-tanácsadó. Ebben a GINOP 3.3.1 pályázatban eszközöket 
tudunk vásárolni ez maximum 2 millió Ft lehet intézményenként, amit letudunk hívni. 
Itt azért ha belegondolunk egy Könyvtárban, Művelődési Házban teljesen kitudjuk 
cserélni az iroda eszközöket illetve az informatikai eszközöket. Ezt a pályázatot most 
fogják kiírni és összesen 2 milliárd Ft lesz a keretösszege és ezt kétszer fogják kiírni. 
Első körben 750 e-Magyarország tud rajta részt venni és a második körben is 750, azaz 
összesen 2017-ig 1500 ilyen pont tud részt venni. Támogatják a már meglévő e-
Magyarország pontokat illetve az újonnan létrehozott e-Magyarország pontokat is. 
2015-2017-ig tart a projekt, 2 milliárd Ft és amit elmondtam, hogy maximum 2 millió 
Ft-ot tudunk lehívni. Amikor most már hozzánk a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárhoz 
13 település könyvtára tartozik, amikor 2007. illetve folyamatosan bővült ezeknek a 
létszáma, láttuk, hogy olyan számítógépek vannak, amit még az első kiírásból 2003-ban 
szereztek be és azóta igazából nem volt fejlesztés. A mozgó könyvtáron keresztül illetve 
a keresztül mi ezt már tudtuk bővíteni, de a számítógépek elavulási ideje 3 év most már, 
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igazából ezek mindig romlanak és romlanak. De ha egyszerre tudnánk például egy 
intézmény 2 millió Ft értékben venni informatikai eszközöket akkor egy jó időre a 
problémánk meglenne oldva illetve szolgáltatás bővítést is lehet ezekből létrehozni. 
Ugyanis több helyen van, hogy például fénymásoló sehol nincsen, például az 
önkormányzathoz járnak be az emberek, miért ne lehetne egy Művelődési Házba, egy 
civil szervezetnél ezt megtenni és ezt tudnánk igazából az emberek számára biztosítani.  
 
A másik pályázat amit már áprilisban kiírtak ez az a GINOP 6.1.2. pályázat, ez pedig 
egy utód pályázat, volt egy olyan pályázat, hogy TÁMOP 2.1.2-es. Több helyen több 
településen volt, ez kétfelé volt osztva, volt egy kompetencia fejlesztés illetve digitális 
kompetencia fejlesztés. Itt is több településen voltak nyelvi képzések illetve 
informatikai képzések. Ezt most ketté szedték ebben a GINOP-os pályázatban a digitális 
kompetencia fejlesztés a cél. Erre forrás 9 milliárd Ft. A 9 milliárd Ft-ból pedig bért 
tudunk igazából fizetni. Az előző pályázatból megtudjuk venni az eszközöket, a másik 
pályázatból pedig az e-tanácsadókat, akiket mi kijelölünk illetve kiképezünk, azokból 
tudunk bért fizetni. A célja a felnőtt lakosság digitális kompetenciájának a növelése. A 
hátrányos helyzetű települések élveznek igazából prioritást. Itt is vannak indikátorok, 
országosan 100.000 főt akarnak ebbe bevonni. A 100.000 főből 90.000 főnek kell, hogy 
meglegyen a végén a végzettsége. Ugye ezt 10 %-os lemorzsolódást jelent és ebből 
50.000 fő aki a hátrányos helyzetű településekből, illetve a lakosságból származik. Itt 
béreket lehet fizetni, illetve az előzőből az eszközfejlesztés ott is lehet támogatni ezeket 
az embereket akiket mi kijelölünk. Mi a feladatuk ezeknek az embereknek akik részt 
vesznek? Igazából a képzetteknek a kezét kell fogni, mentorálni kell őket, ami azt 
jelenti, hogy kapcsolatot kell velük tartani, szervezni kell a képzéseket és utána után 
követést kell végezni. Ez azért fontos, mert az előző pályázatnál is aki benne volt az 
tudja, hogy egy rendszerbe kellett feljelentkezni, ott kellett igazából egy mentorral 
tartani a kapcsolatot illetve a képzésen részt venni és a kimenetele egy tanúsítvány 
legjobb esetben. Mi a feltétele ennek a kettő pályázatnak? Egy az, hogy e-Magyarország 
pontunk legyen. Ezt úgy lehet elérni, hogy az e-Magyarország.hu oldalán van egy 
általános szerződés, azt ki kell tölteni és be kell küldeni ennyi a feltétele és vállalni kell 
a nyitva tartást. A másik pedig, hogy ki kell jelölni mindenkinek egy e-tanácsadót, aki 
ebben tud ott segítkezni. Ez lehet könyvtáros, művelődés szervező, lehet közmunkás is 
akit kitudnánk nevelni és neki bér támogatást tudnánk nyújtani. Összegyűjtöttem, hogy 
hol van most jelenleg e-Magyarország pont és ki felel meg ennek a kritériumnak. 
Jelenleg Almáskamaráson, Battonyán, Dombegyházán, Mezőkovácsházán, 
Medgyesegyházán, Magyarbánhegyesen, Nagybánhegyesen, Nagykamaráson és 
Végegyházán, de csak 3 település felel meg most a kiírásnak. Ez Battonya, 
Nagykamarás és Mezőkovácsháza mert ott van végzett ember. Ezt azért mondom, mert 
amint megkapjuk az értesítést, hogy itt lesz olyan képzés, hogy ilyen embereket tudunk 
kiképezni, akkor körbe fogunk mindenkinek szólni, hogy van ez a lehetőség, mert 
onnantól kezdve mindenki ebben a pályázatban részt tud venni. Azért összesen 
intézményenként 4-5 millió Ft-ot le lehet hívni az e-Magyarország pontokra és ezzel is 
tudjuk bővíteni a szolgáltatásainkat. Az e-Magyarország.hu oldalon azon van egy olyan 
lehetőség, hogy szerződések, ott lehet feljelentkezni illetve felvenni a kapcsolatot a 
központtal és ők fognak abban segítkezni, hogy hogyan tovább. Igaz, hogy már 
megnyílt az egyik pályázat a GINOP 6-os pályázat, de még erre nem tudunk 
alpályázóként bejelentkezni, de ahogy ígérték 2016. közepétől indulnak ezek a 
programok és tényleg a hátrányos helyzetű településeknek írták ki és tudjuk képezni 
ezeket az embereket.  
 



 18 

Ha valakinek van kérdése, szívesen válaszolok rá. Az elnök úron keresztül az 
elérhetőségem is bármikor megkapható.  
 
N a g y    Béla polgármester: A foglalkoztatásra vonatkozó elnyert támogatást követően 
milyen továbbfoglalkoztatási kötelezettség van? 
 
A l b e r t u s   László megbízott Könyvtár vezető: Nincsen, ugye nem mi vagyunk a 
pályázók, mi csak bekapcsolódunk és ránk ez az 5 év ami szokott lenni nem vonatkozik. 
Itt a projektben van, hogy ha 2 éves a projekt, akkor két évig kapja azt a bért és 
onnantól kezdve nincs kötelezettsége az önkormányzatnak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Annyit tudunk segíteni a településeknek, hogy ha szépen 
sorban leírná Laci, hogy milyen lépéseket tegyenek a települések ahhoz, hogy 
jogosultak legyenek a maximális összeg elnyerésére illetve magára a képzésekre. A 
legtöbb településnek megvan az elérhetősége, hiszen a mi könyvtárunk szolgáltat 
nálatok, de elküldöm az elérhetőséget. Ebben tudnánk segíteni a településeknek. Mi is 
alakítsunk ki több e-Magyarország pontot.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-ös pályázatok 

pénzügyi és szakmai megvalósulásának 
folyamatáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
                                                       Krucsai Mariann projekt pénzügyi menedzser 
 
 
V a r g a  Gusztáv elnök: Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek akivel ma találkoztam, hiszen az elmúlt időszakban amikor elindulhattunk 
az egy nagyon gyors tempót kívánt meg tőlünk és mindenkitől nagyon nagy segítséget 
kaptunk. Külön szeretném megköszönni a Bíráló Bizottság tagjainak, hiszen a 
közbeszerzésünk is úgy zajlik, hogy abban a pillanatban amikor az értékelés 
megtörténik akkor utána rögtön Bíráló Bizottsági ülést kell tartsunk, hogy a 
közbeszerzésünk a megfelelő ütemben haladjon. A megfelelő ütem azért messze van 
attól amit terveztünk a korábbiakban hiszen például a Kistérségi projekt egyes keretével 
a tervezethez képest elvagyunk maradva. Ez azt jelenti, hogy egyrészt nagyon sok 
türelmet és nagyon sok megértést fogunk kérni a szakértőktől illetve a helyi partnerektől 
ez egészen biztos, hogy a nyári időszakra nagyobb munkát fog adni nekünk ez az iskolai 
együttműködő partnerek irányába is igaz, illetve minden más program elemben. Már 
amivel el tudtunk kezdeni dolgozni, az a Kistérségi projekt 2. kerete, tehát a 
rendezvények. Többekkel már találkoztam is különböző eseményeken. Valamint azért 
késtem egy nagyon kicsit, mert most sportágválasztó van Mezőkovácsházán annyira jól 
indult a program és annyira nagy forgatag van a Hunyadi János Gimnáziumban, azt 
szeretném ajánlani, kérni, hogy ha befejezték az ülést és van egy kis idejük, akkor 
nézzenek el erre a sportágválasztóra. Egyébként úgy indultunk neki, hogy az utolsó nap 
van a tanévből a Gimiben és azt mondták a pedagógusok, hogy sok jóra ne számítsunk a 
fiatalok részéről, ehhez képest futnak, kézilabdáznak, fociznak ebben  40 fokban.  
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A három megyei projektről ezeket a jó dolgokat nem tudom elmondani, mert hogy azok 
még nem tudtak elindulni. A Békés Megyei projektből még egyáltalán semmi. A 
menedzsment dolgozik és az előkészítő munkát elvégezte, ellenben konkrétan fizikai 
megvalósítást nem tudtunk végrehajtani pontosan azért, mert a közbeszerzésünk 100 %-
ban nem zárult le. Elnök urat is szoktuk kérni, hogy mindenféle fórumon ahol lehetőség 
van rá illetve a térség országgyűlési képviselőjét, hogy próbálják meg a szabályossági 
kereteket betartva siettetni ezt a dolgot. Most is ugyanitt állunk, hogy gyakorlatilag a 
KFF-nél van minden anyagunk és a szabályossági tanúsítványra várunk, hogy egyedi 
szerződéseket tudjunk kötni és megkezdődhessen a munka. Sajnos úgy alakult, hogy 
vannak olyan szakértők, szakemberek a térségben is, akik emiatt a csúszás miatt azt 
mondták, hogy ilyen módon nem tudnak együttműködni. Viszont akik pedig partnerek a 
programban teljesen mellette állnak, nagyon sok ötletet és javaslatot tettek bele. Azt 
gondolom, hogy a projekt menedzsment részéről is mindenki azzal a felelősséggel 
dolgozik, hogy függetlenül attól, hogy a sok hónapra tervezett projekt ott tart, hogy 
talán 4-5 hónapunk lesz arra, hogy a szakmai programot megvalósítsuk. Nagyon bízok 
benne, hogy egyébként az információ eljutott a településekhez az együttműködő 
partnerekhez és ők is így állnak majd hozzá.  
 
K r u c s a i   Mariann projekt pénzügyi menedzser: Ahogy a szakmai megvalósítás áll 
annyit tudnék én is pénzügyileg hozzá tenni, hogy az előkészítés az, ami elszámolható, 
így a Kistérségi 6.513-as projektbe az előkészítési költségeket tudtuk benyújtani 
kifizetési kérelemmel. Ennek megvolt már a hiánypótlása is, azt várjuk, hogy annak mi 
lett az eredménye. Illetve egy jelentős összeget jóvá is hagytak, ez az előterjesztésben is 
szerepel. Ez az összeg 38.845.000 Ft-os kifizetési kérelmet nyújtottunk be, ebből a 
társulás 36.248.000 Ft és 27.493.000 Ft-ot hagytak eddig jóvá a többi az meg még a 
személyi cserék kapcsán még hiánypótlás alatt áll. A három megyei projekt, ott azt 
tudom elmondani, hogy a támogatási szerződés végre aláírásra került. Kifizetési 
kérelem most van folyamatban. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Azt hallottam, hogy más településen is van, hogy más 
projektjeink is állnak emiatt a közbeszerzési eljárásban tanúsított nehézség miatt. 
Nekünk is két KEOP-os projektünkkel is gond van. Ha országgyűlési képviselő úr tud 
majd közbenjárni ezek kapcsán. Sajnos sűrűsödik a program, hiszen az idő rövidebb 
lett, ami alatt meg kell valósítani. Arra kérek mindenkit, hogy a nyár folyamán legyetek 
szívesek maximálisan segíteni a projektet, ha szabadságra mentek, akkor is jelöljetek ki 
egy személyt, akinek a felelőssége az legyen, hogy megvalósítsák. Ha ez jól sikerül, 
akkor a következő Uniós ciklusban ennek az összegnek akár a dupláját is elnyerhetjük 
hasonló humán fejlesztési programokra.  
Krisztován Annától kérdezem, hogy most általánosságban elmondtad, hogy várod 
tőlünk a segítséget, hogy valami konkrét segítséget tudsz-e mondani esetleg? Az, hogy a 
megyei programokba annyira semmi nem történt, hogy ebből nem lehet nekünk valami 
kárunk? 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Mindent elkövetünk, hogy ne járjon 
rosszul a kistérség illetve a konzorciumi partnerei sem. Azt gondolom, hogy a 
folyamatos áttervezés, folyamatos új szakértők bevonása az pontosan azt szolgálja, 
hogy a rövid időszak alatt ugyanazokat a szakértői feladatokat tudjuk teljesíteni. 
Folyamatosan azt mondom, hogy egyre inkább veszélyeztetett a program, de nem 
érkeztünk el abba a fázisba, amikor feltennénk a kezünket és azon kellene gondolkozni, 
hogy ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát tovább visszük a feladatot, a munkát. Ha 
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megkapjuk a segítséget az önkormányzatoktól, akkor meg is valósítható a feladat. 
Amiben most konkrétan szeretném a segítséget kérni, az annyi, hogy egyrészt ugye az 
iskolák vonatkozásában van egy olyan jellegű problémánk, hogy a tanév most a jövő hét 
elejével befejeződik, a pedagógusok június végével elmennek szabadságra és a nyári 
időszakban nagyon nehezen mozgathatók, márpedig elképzelhető, hogy a nyári 
időszakban az ők fejlesztési programjukkal belefogunk csúszni. Az, hogy ez most 
önkormányzati oldalról, Tankerületi oldalról vagy pontosan hogyan lehetne megfogni 
ebben mindenképpen várunk segítséget, hogy velük tudjunk dolgozni a nyári 
időszakban is. Ez ugye az óvodákra és a Klik-es iskolákra is egyaránt vonatkozik.  
Akikkel felvettük a kapcsolatot és szeretnénk velük együttműködni, mindenki kezd egy 
kicsit türelmetlen lenni és bizonytalannak látja a helyzetet. Annyit szeretnék kérni 
ebben a vonatkozásban, hogy mindenki a saját településén megnyugtatná a bevont 
szakembereket, hogy valóban ez a dolog működik és biztos, hogy amelyeket beszéltünk 
meg fognak valósulni. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A polgármesterek tudják, hogy az ő településeken milyen 
program fog megvalósulni? 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Ha nem tudják, akkor viszont küldünk 
erről mindenkinek tájékoztatást.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Minden település kapjon tájékoztatást, hogy akkor ezt a 
biztatást meg tudjuk adni a kollegáknak. Gondolom egyetértetek azzal, hogy én a 
társulás nevében írok a Tankerületi igazgató úrnak egy levelet, amelyben kérem azt, 
hogy a Tankerület iskoláiban gondoskodjon arról, hogy ha nyári szünetre esik, akkor is 
a pedagógusok megfelelő számban részt vegyenek. Ahol egyházi iskola van és az 
óvodák tekintetében saját magunk vagyunk a felelősek, hogy ott is ez megtörténjen. 
Úgy tudom, hogy készülnek egyébként az óvónénik is. Új rendezvényre, eseményre 
nem vártok már javaslatot ugye? 
 
K r i s z t o v á n    Anna projekt szakmai vezető: Így van.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mezőkovácsházán én már két programon részt vettem, az 
egyik az Egészség köztársaság rendezvény illetve az iskolai gyermek és sportnapon 
voltak ott Annáék, nagyon jó hangulatú dolgokat hoztak le. Legyen valaki felelőse, aki 
gondoskodik arról, hogy minden településen megvalósuljon. Anna ki fogja minden 
településnek küldeni, hogy melyik településen mi várható.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Két részre kell bontani a pályázatot 
amennyire én tudom. Egyrészt vannak a módszertanok kidolgozásai (online tanácsadás) 
ezekkel nem lesz probléma ezeket megtudják valósítani. Az iskoláknak lesz egy 
problémája egyrészt azért, mert már vége van a tanévnek és nem tudnak bemenni az 
iskolába. Sokkal bonyolultabb lesz az Annáéknak a dolga, de meg kell csinálni, vannak 
táborok is lehet őket szervezni. Szeptemberben viszont indul az iskola és novemberig 
belehet fejezni és nem októberig, hanem novemberig lesz befejezve. A módszertanok és 
a mentorálások ha jól tudom, azokkal nem lesz probléma. Az a bonyolultabb és abban 
mindenki passzív, állandóan arra panaszkodnak nekem, hogy be kell vonni 30 darab 
szociális munkást, hogy beüljenek a padba hetente egyszer. Ezt senki nem akarja 
segíteni, mert nem tudjátok jó formán. Amivel probléma lehet az a rendezvény. Május 
elsején indult volna a program, akkor már 1 hónapot nyertünk volna, úgy volt, hogy 
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június elején indult, akkor át kellett tervezni június elejére. Június 22-ére vannak most 
felkészítve a táborok, de senkinek nem meri megmondani, hogy szervezzétek le a 40 
gyermeket, mert ha közben nem fog lefutni a jövő hét péntekig, akkor az azt követő 
hétfőn ami 22-e nem tudja indítani a táborokat. Most mit csináljon, tolja ki júliusra, 
akkor viszont nem fog beleférni a táboroztatás. Ami hátrány érheti a kistérséget, hogy 
ha nem megfelelő időt kap egy óvodavezető vagy egy iskolaigazgató, hogy 
megszervezze a csoportot, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, eltelik még két hét és 
lehet, hogy nem ő lesz, mert nem lesz rá idő. Ez nem a menedzsmentnek a hibája lesz 
vélhetően, hanem verseny lesz. Ajánlom figyelmébe mindenkinek a Csürhés féle 
módszert, beront az ajtón tetszik nem tetszik holnapra legyen meg a 40 gyerek. A másik 
hátrány, hogy ha nem szervezi meg a programokat, mondjuk a Békés Megyei 63 sportág 
választóból csak 33-at szervez meg, azért büntetés nem fog járni, csak nem fogja 
megkapni rá a maradék 30 pénzt. Az egész országban szeretnék a Dél-Békési módszert 
elterjeszteni. Minél több pozitív szót mondanak Dél-Békésről annál inkább elfogjuk 
érni, hogy a fiataljaink nem döntenek 14-15 éves korukban úgy, hogy amint lehet 
elmenekülnek erről a környezetről.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Nálunk napközis tábor fog működni, de úgy tudom, hogy 
más településeken is fog, ott azért tudunk majd segíteni, hogy ha hirtelen gyerekeket 
kell majd toborozni.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, 
véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: pályázatok pénzügyi és szakmai megvalósulásának folyamatának elfogadása 

 
60/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a Tájékoztató a TÁMOP 615-ös 
pályázatok pénzügyi és szakmai megvalósulásának 
folyamatáról szóló előterjesztést és annak elfogadásáról 
dönt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                   elnök 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyeleti ellátás megszervezésének és 
működtetésének tapasztalatairól 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető 
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                                                       Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető urat és 
gratulálok az új beosztásához. Múltkor bejelentette, hogy Orosházán ő lett a sürgősségi 
osztály vezetője és emiatt nem tudott 8 órára jönni.  
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Alapvetően nem sok mindent szeretnék 
hozzáfűzni. Azt tudom elmondani, hogy nehéz helyzetből indultunk, de az 
önkormányzatokkal együttműködve azt gondolom, hogy jó az irány, amelyben 
haladunk. Tenni mindig van mit tenni. A rendszer azt tudom mondani, hogy stabilan 
működik. Nagyon örültem amikor megkaptam az előterjesztést és a meghívót az elnök 
úrtól, mert amikor én már előre fele gondolkoztam az a 10 órai program a 
transztelefonikus EKG-ról ez nekem egy hosszabb távú tervünk volt, de a sors is 
mellettünk van. Azt gondolom, hogy ez nem csak a háziorvosi körzetekben, hanem ha 
az ügyeleten is értelmezhető és hasznos lehet, itt is maradnék erre a megbeszélésre. A 
Debreceni régió illetve az Észak Alföldi régió ennek a transztelefonikus EKG-nak 
egyfajta fellegvára volt. Azt látjuk a napi gyakorlatban, hogy ez az adatbázis alapján 
ellátások során sokszor jelent igen komoly segítséget. Ha megfelelő finanszírozásban 
részesülünk, akkor ez úgy a háziorvosi praxisokban, mint az ügyeletekben is egy 
hasznos dolog lehet. A közös diszpécser szolgálatunk nehezen akar indulni, ott tartunk, 
hogy bizonyos jogszabályokra hivatkozva a többletfinanszírozást teljes egészében 
elkérnék, azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. Tudjuk és megértjük azt, hogy a 
költségeknek a döntő része nyilvánvaló az Országos Mentőszolgálatnál keletkezik. Arra 
kértem a jogászt, hogy ezt pontosan küldje át, mert előttem ilyen jogszabály nem 
ismeretes, erre még nem kaptunk választ azóta. Jövő héten Zentay főorvos úrral leülünk 
és megpróbálunk egy kicsit hatni a folyamat gyorsítására.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Még egy-két település tartozik, kérünk benneteket, hogy azt 
utaljátok át a kistérségnek a számlájára, hiszen a kiadásaink folyamatosan megvannak. 
Azt tudom mondani az új orvosi ügyelet gépjárműre benyújtottuk a pályázatot. Első 
körben technikai hiba miatt nem fogadta be az irányító hatóság, de lehetővé tették, hogy 
kijavítsuk. Mi a véleménye a lakossága az új orvosi ügyeletről? Ennek örülök, hogy 
nincs gond az ügyeletre. Ha megvalósul az a Nonprofit Kft. amit szeretnénk majd, hogy 
az Orosházi és a Mezőkovácsházi Járásban együtt az összes központi orvosi ügyeletei 
ellátást koordinálja, akkor úgy gondolom, hogy ez a kérdés a Mentőszolgálattal megfog 
oldódni.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, 
véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Orvosi ügyelet szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
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61/2015. (VI. 12.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Kunágotai székhelyű központi orvosi ügyeleti 
ellátás megszervezésének és működtetésének 
tapasztalatairól szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                  elnök 
 

 
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: Úgy gondolom, hogy a megfelelő 
pozitív kritika az épít és egy pici kritikát, hogy tanuljunk a jövőre nézve. Ha valaki 
elkövet egy hibát nem probléma, mert emberek vagyunk. Az sem probléma, hogy ha 2 
vagy 3-at követ el. Ha ugyanazt a problémát kétszer elköveti az már baj. A rendszernek 
volt-e a hibája az, hogy nem sikerült feltölteni a terepjárós pályázatot. Ha még egyszer 
elő fordul akkor viszont ne kockáztassunk. Mert azért nekem megfelelő helyeken elég 
sok mindent meg kellett mozgatnom, hogy egészen véletlenül tegnap Mezőkovácsháza 
számára megnyissák azt a felületet, hogy be tudja adni azt a pályázatot. Mondjuk úgy, 
hogy egyszer el lehet követni egy ilyen hibát, de ha még egyszer, akkor nincs rá 
harmadik dobás. A jövőre nézve tanulságként az mondanám, hogy egy.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ezt majd figyelembe fogjuk venni a következőkben. 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a transztelefonikus EKG rendszerről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dávid Ilana ügyvezető igazgató International 

Medical Service 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Szeretettel köszöntöm a megjelent háziorvosokat illetve 
Dávid Ilana International Medical Service ügyvezető igazgatóját valamint Győrfi Pál 
urat az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét.  
Megkérem, Dr. Fritz Izabella képviselőt illetve háziorvost, hogy ismertesse ezt a 
kezdeményezését. 
 
D r. F r i t z     Izabella háziorvos: Balatonfüreden volt szerencsém megismerni a 
cégnek a vezérigazgató asszonyát akivel elbeszélgetve több lehetőséget láttunk ebben a 
TT EKG-ban mint a mentő általi felhasználás és az akut ellátás. Szóba került, hogy 
érdemes lenne ezt a TT EKG-t háziorvosi szintre levinni és nemcsak a mentőknek 
használni, hanem célszerű lenne az alapellátásban prevencióra használni. A TT EKG 
mögött a háziorvosok tudják és a mentő dolgozói de a polgármesterek nem biztos hogy 
tudják, hogy a TT EKG egy transztelefonikus EKG, ezek telefonon keresztül vannak 
becsatolva a Kardiológiai Központokba, ahol a legmagasabb szintű szakemberek 
értékelik ki az EKG-kat és így tudnak utána kapcsolatba lépni a Mentő dolgozóival a 
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mentés irányítást végezni. A háziorvosi része az lenne, hogy gyakorlatilag a nagy 
probléma, nagy betegségek, agyi katasztrófa előtt elébe tudjunk menni az 
eseményeknek. A vezérigazgató asszony mondta, hogy az ő honlapjukon van egy 
pályázat. 
 
Győrfi Pál OMSZ szóvivő és Dávid Ilana ügyvezető azt követően ismertette a TT-EKG 
rendszer működését, az együttműködés lehetőségét. 
 
D á v i d   Ilana ügyvezető: Szívesen hagyok mindenkinél névjegyeket, de azt 
javaslom, hogy Dr. Fritz Izabella képviselő asszony tud önöknek segíteni hozzánk 
bekerülni. 
Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk ezen az ülésen. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megköszönöm a lehetőséget, amit a cég a térség 
háziorvosainak felkínál.  
 
Mivel a Társulás napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, az ülést 11 
óra 15 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Varga Gusztáv                Árgyelán Elvira 
      elnök                    jkv. hitelesítő 
 


