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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2015. július 24én tartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
tanácskozóterme
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Simondán Csaba
Borsodi János
Bojczán Nándor Lászlóné
Csürhés István
Lantos Zoltán
Magyar Zsolt István
Fülöp István
Sódarné Varga Gyöngyi
Dús Ildikó
Krucsai József
Dr. Nagy Béla György
Mitykó Zsolt
Farkas Sándor
Pelle István
Árgyelán Elvira
Varchó István

Mezőkovácsháza polgármestere
Almáskamarás alpolgármestere
Battonya alpolgármestere
Dombiratos polgármestere
Kaszaper polgármestere
Kevermes polgármestere
Kisdombegyház polgármestere
Kunágota alpolgármestere
Magyarbánhegyes polgármestere
Magyardombegyház polgármestere
Medgyesbodzás polgármestere
Medgyesegyháza polgármestere
Mezőhegyes polgármestere
Nagybánhegyes polgármestere
Nagykamarás polgármestere
Pusztaottlaka polgármestere
Végegyháza polgármestere

Távolmaradását bejelentette:
Dr. Varga Lajos

Dombegyház polgármestere

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Mezőkovácsháza jegyzője
Simonka György
országgyűlési képviselő
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Baukó Lászlóné
Szél Adrián
bizottsági tagok

2
Krisztován Anna
projekt szakmai vezető
Krucsai Mariann
projekt pénzügyi menedzser
Bontovics Krisztián
Kiss Tamás Projektfelügyelet képviselője
8 fő, a Mezőhegyesi Képviselő-testület tagjai

V a r g a Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács
Tagjait, országgyűlési képviselő urat, Jegyző Asszonyt, valamint a meghívott
vendégeket.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 17 fő jelen van. Dr. Varga Lajos
Dombegyház polgármestere jelezte távolmaradását.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Varchó István polgármester urat
megválasztani.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyvhitelesítőknek Varchó István Végegyháza polgármesterét 17 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 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
62/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a 2015. július 24-i ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) Előterjesztések
Előadó: Varga Gusztáv elnök
2.) Bejelentések

V a r g a
Gusztáv elnök: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, melynek
keretében megkérem Krisztován Anna projekt szakmai vezetőt, adjon tájékoztatást a
projektek eddigi állásáról.
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K r i s z t o v á n Anna szakmai vezető: Ismertette az eddig elvégzett munkát, a
jelenlévőket arról tájékoztatta, hogy munkájukat eddig még mindenki segítette. A
szakértői programok elindultak, folyamatban van az adatbázis létrehozása. Ennek
keretében az adatkezelés fontosságáról szólt, az adatvédelemről, mely a projektnek
egyik fontos feltétele.
November 30-ig le kell zárni a projektet, addig minden programelemet meg kell
valósítani még akkor is, ha a nyári időszakban tudjuk, és érezzük, hogy nehezebb ezeket
a határidőket tartani. A minisztériumi ellenőrzések rendszeresek. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy az ügymenet a rendes mederben tudjon zajlani. Most jutottunk
el odáig, hogy a megvalósult programelemek kapcsán tudunk kifizetési kérelmeket
benyújtani a minisztériumok irányába.
Június 25-ével vállalkozói szerződések vannak a kistérségi projektben, a megyeiben
pedig július elejével köttettek meg ezek a szerződések.
Fenntartáshoz kapcsolódó kötelezettség: A minisztériumi egyeztetések során alakult ki.
Öt éven át a projekt eredményeit, illetve a kapcsolódó beruházásokat fenn kell tartani.
Az, hogy milyen módon, csak az egyeztetések során lett egyértelmű. Az öt éves
fenntartási időszak alatt a projektet működtetni kell, ami igényli a szakértői hátteret. A
fenntartási időszak alatt egyéb támogatás a projekthez nem vehető igénybe. A
Közhasznú Alapítvány tett egy olyan ajánlatot, hogy átvállalja a fenntartási
kötelezettséget abban az esetben, ha bevételekre tehet szert, ami a fenntartás
finanszírozásra fordítható.
Az előterjesztés arról szól, hogy a projektben létrejövő beruházások fenntartását öt éves
időtartamra a kistérség átadná az alapítvány számára azzal a jogosultsággal, hogy a
létrejövő adatbázist, illetve magát a rendszert tudja olyan módon használni, hogy a
fenntartáshoz szükséges költségeket elő tudja teremteni bevételként.
Felvetődik az adatvédelem kérdésköre. A Projektfelügyelet Kft. együtt dolgozik a
kistérségi társulással, Ő az a cég, akit mi is bevontunk az adatvédelmi kérdések
tisztázásába. Ő az a cég, aki biztosítja azt az adatvédelmi jogászt, aki fel tudja állítani az
adatvédelmi szabályzatot a projekt kapcsán. Amennyiben a Társulás hozzájárul a
fenntartás átvállalásához, akkor az is egy lehetséges út, hogy az alapítvány fogja beadni
az adatkezelés vonatkozó kérelmet. Így a Társulásnak nem keletkezne ilyenfajta
kötelezettsége, ezt maga az alapítvány tudná megtenni az online rendszerre is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Most már minden településen folyik valamilyen
programelem. Az idő rövidsége miatt nagy figyelemmel kell dolgozni, kérlek
benneteket, hogy jelöljetek ki valakit a hivatalban, akinek kiemelt feladata legyen, hogy
segítse a projekteket. Mert ha nem éri el egy-egy településen a résztvevők száma az
előírtakat, akkor addig nem tudjuk leadni a projekt teljesítését. Kérlek Benneteket, a
megvalósulásra figyeljetek nagyon oda, ne kelljen még egy programot szervezni. A
szakértők amellett, hogy csinálják a mi projektjeinket, Ők más megyék projektjeit is
készítik. Azzal, hogy egy-egy projekt teljesülése késne, nagyon megnehezítenénk az Ő
munkájukat is.
A határozati javaslat a fenntartási időszakról szól.
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Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Javaslom a határozati javaslatot kiegészíteni a
következőkkel: „A megvalósítás során az adatkezelés, adatvédelmi szabályzat feleljen
meg az adatvédelmi jogszabály előírásainak.”
Varga

Gusztáv elnök: Kérem a bizottsági javaslatot ismertetni.

P e l l e István nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság jegyző asszony
által ismertetett kiegészítéssel javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Projektek fenntartásának átadása a pályázatban foglalt időszak végéig
63/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a TÁMOP-6.1.5-132014-0002 sz. projekt, valamint a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0005,
TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 sz.
projektekben a Társulást terhelő fenntartási kötelezettségeket oly
módon kívánja teljesíteni, hogy a projektek keretében keletkezett
adatot, adatbázist, online rendszert, honlapot és módszertant
térítésmentesen átadja üzemeltetésre, működtetésre és fenntartásra a
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, mint
konzorciumi partner részére, aki azt a pályázatban foglaltaknak
megfelelően a projekt céljaival összhangban köteles fenntartani,
felhasználni az 5 éves fenntartási időszak végéig.
A fenntartási költségek finanszírozása érdekében a Társulás
hozzájárul az adatok, adatbázisok, online rendszerek, honlap és
módszertan projekt céljaival összhangban álló humánerőforrásfejlesztési célú üzleti hasznosításához.
A fenntartási kötelezettségek maradéktalan megfelelés érdekében a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
felhatalmazza az elnököt, az üzemeltetésre, működtetésre és
fenntartásra vonatkozó megállapodás aláírására a Dél-Békés
Mezőgazdasági Termelőért Közhasznú alapítvánnyal.
A határozatban foglaltak megvalósítása során az adatkezelés és az
adatvédelmi szabályzat feleljen meg az adatvédelmi jogszabály
előírásainak.
Határidő: azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv
elnök

V a r g a Gusztáv elnök: Elkészült Mezőkovácsházán a Türr István Képző és Kutató
Intézetnek a Közösségi Központja, mely kistérségi feladatokat is ellát. A műszaki
átadás-átvétel megtörtént. Megkérem Bontovics Krisztiánt, röviden ismertesse a
Központ céljait, feladatait.
B o n t o v i c s Krisztián: Két tájékoztató anyagot adtam ki. Az első a Türr István
Képző és Kutató Központtal kapcsolatos, melynek én vagyok a koordinátora. Az
intézmény várhatóan novemberben fog megnyitni. 400 millió Ft-os EU-s forrásból épült
az intézmény, melyből 200 millió Ft, mint eszköz lesz telepítve az intézménybe. Az
intézmény a 18 település lakosságát fogja kiszolgálni minden szolgáltatásával és
funkciójával együtt. Ezek a szolgáltatások és funkciók ingyenesek lesznek.
A központ célja a munkaerő-piacra történő visszajutás elősegítése, a társadalmi
felzárkóztatás, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetűek integrálása.
A tájékoztató anyagban szerepel egy fórum, mely már sikerrel lezajlott. A fórumon
résztvevők az intézményt megtekintették. A következő fórum helyszíne augusztus 3-án
lesz Battonyán, Medgyesegyházán és Mezőhegyesen. Ezzel kapcsolatban már küldünk
ki szóróanyagot. A következő időpont szeptember 24-e lesz, ahova mindenkit szeretettel
meghívok, ez a sajtónyilvános átadási ünnepség lesz, ahol államtitkárok és miniszterek
is részt fognak venni.
Kérem az Önök támogatását, segítségét abban, hogy az intézménynek a híre eljusson a
lakossághoz, és minél jobban ki tudjuk a szolgáltatásokat, funkciókat használni.
Mindkét anyaghoz csatoltam elérhetőségeinket, kérem keressenek bennünket, szívesen
állunk rendelkezésükre. A Polgármesteri Hivatalban kihelyezésre került egy
véleménydoboz, bárki elmondhatja véleményét, javaslatát, mit szeretne a központban
látni, megvalósítani, mert a központ a miénk, mi fogjuk használni 18 település lakóival
együtt.
A másik anyag egy kutatói anyag része, mely hátrányos kistérségekre vonatkozóan
került kialakításra. Egy munkaerő-piaci rendszert szeretnének kialakítani a mutatók. A
keresleti és kínálati oldalt aktualizálni. A kutatást három fő területre osztották,
önkormányzat területe mint közfoglalkoztatók és önkormányzati cégeken keresztüli
foglalkoztatási terület. A másik a piaci cégekkel kapcsolatos terület, kis, közepes és
nagy cégeket fognak megkeresni mindenféle spektrumban a gazdasági területen. A
harmadik pedig az oktatási intézmények és a Járási Hivatal Munkaügyi Osztályának a
kutatása lesz.
Abban kérem az Önök segítségét, hogy a kiosztott anyagot vigyék magukkal,
tanulmányozzák át, és segítsenek minket abban, hogy kialakíthassunk egy olyan
rendszert, ami naprakész és aktuális. Ha kitöltik a kérdőívet, további teendőjük nincs,
mert a kutató doktor fogja Önöket keresni egy személyes időpont-egyeztetést követően.
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V a r g a Gusztáv elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Én nagy reményeket fűzök a
Képző Központ működéséhez. Ez azt jelenti, hogy a mi igényeinket, és a településeken
élő lakosság és vállalkozók igényeit igyekszik kielégíteni azzal, hogy számukra
megfelelő képzéseket szervez. Műhelyek vannak a központban, lesznek eszközeik, 40
db számítógép, különböző szerszámok, eszközök, amelyek a Ti rendelkezésetekre is
állnak úgy, hogy itt hajtjátok végre az általatok szervezett tanfolyamot, vagy kölcsönzés
útján.
E mellett a Türr István Képző és Kutató Központ két kutatást is folytat a kistérségben.
Az egyik a duális képzés, a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő, mellyel fel kívánják
mérni, hogy milyen képzésekre van igény, az oktatási intézményeknek mire van
kapacitásuk, a Munkaügyi Központ, mint ennek az igényeknek az összehangolója.
A másik kutatás az un. mintagazdasági hálózatok kialakítására. Ez a mezőgazdaságban
végzett, felsőfokú végzettségű, diplomás agrárszakembereknek a képzését szeretné úgy
elérni, hogy a helyben nagyon jól gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozókat egy
pályázat útján kiválasztva mintagazdaságokká alakítaná. Ők bizonyos támogatás fejében
vállalnák, hogy a gyakorlati ismereteket itt megszerzik. A Gödöllői Egyetem, a Türr
István Központ, a Szarvasi Főiskolai Kar, stb. sok nevezetes szakember dolgozik azért,
hogy a mi kistérségünk egy kicsit előre haladjon.
Kérlek Benneteket, ha ez ügyben megkeresnek Benneteket, működjetek közre, Az
ismertetett három nagyobb településen bírjátok rá a lakosságot, hogy ismerje meg a Türr
István Központ munkáját. Várunk Benneteket az átadási ünnepségre.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
Mivel kérdés nem volt, javaslom tárgyalni az 1. sz. előterjesztést. Országgyűlési
képviselő úrnak megadom a szót.
S i m o n k a
György országgyűlési képviselő: A Türr István Képző Központ
jelentőségét ma még nem igazán lehet látni, de kérlek Benneteket, vegyétek nagyon
komolyan. Az indikátor szó nagyon nagy jelentőséggel fog bírni. A Kormány, a
szakemberek, mindenki arról beszél, hogy a támogatásokat azért fogják adni, hogy
munkahelyeket teremtsünk. Ez butaság. A munkahelyteremtés nagyon fontos feltétel, de
nem ez van leírva. Területi kiegyenlítés. Területi kiegyenlítés alapján adják a pénzeket.
Most sikerült az EU-ból több pénzt kihozni, mint az előző időszakban. Ez azért
sikerülhetett, mert szakmailag úgy tárgyaltunk, úgy támasztottuk alá az igényünket,
hogy olyan indikátorokat fogunk teljesíteni, amit más országok nem tudnak teljesíteni.
Ezek között egy a munkahely-teremtés.
Rengeteg embert kell bevonni, sok vállalkozást, akiknek meg kell teremtse annak a
feltételét, hogy az indikátorokat tudjuk teljesíteni, amit Brüsszel irányába vállaltunk. Az
indikátorok között a bevonásba nagyon fontos szerepe lesz annak, hogy hány embert,
milyen módon, hány vállalkozást, milyen feltételek mellett tudunk bevonni.
A hátrányos helyzetű térségek komplex programmal fejlesztendő járásoknak az lesz
majd a feltétel, hogy sok-sok embert tudjanak a munka világába visszavezetni, s
alkalmassá tegyük arra, hogy Ők majd a munkaerő-piacon megállják a helyüket.
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A Képző Központ azért nagyon fontos hogy itt van a járásban, mert majd ki lesz írva
Mezőhegyes városának, hogy alkalmassá tegye az itt élő munkanélkülieket a munkára, s
ebben az esetben újíthatja fel az orvosi rendelőjét. Ez nonszensz.
A TOP az önkormányzatok fejlesztését hivatott támogatni. A TOP-ban ki van írva, hogy
mindennek kell legyen gazdaságélénkítő, gazdasági aktivitást növelő kihatása. Ha ez
nincs, nincs TOP-os pénz. Az a kérdés, hogy egy önkormányzat, aki óvodát újít fel,
konyhát, orvosi rendelőt, Művelődési Központot működtet, az hogy keveredik a
gazdaságélénkítési fogalomkörbe? Erre kaptuk a pénzt. Ha meg tudjuk oldani, ha be
tudjuk vonni, az embereket valamilyen módon alkalmassá tudjuk tenni, ha a területeket
alkalmassá tudjuk tenni, hogy ennek a kritériumnak megfeleljen, és tudjuk teljesíteni az
indikátort, akkor kapunk pénzt.
Képzéseket kell végezni a Képző Központban, ki kell használni a lehetőségeket, hogy
az embereknek ne kelljen Békéscsabára utazni képzés miatt. Ha helyben vagyunk, akkor
a mi igényeinket akarja majd a Képző Központ kielégíteni, és nem az egész Békés
Megyéét. Ha nem elégíti ki igényeinket, akkor nem tudjuk teljesíteni az indikátor
számokat. Ez nem lehetséges. Szociális intézményt sem lehet majd úgy felújítani, hogy
ne kelljen indikátort teljesíteni.
A TÁMOP programmal is ugyan ez a helyzet. A TÁMOP program ezt hivatott
alátámasztani. Itt is rengeteg embert kell bevonni. A szociális város programra a
városok jogosultak. Az indikátor programban teljesíteni kell 310 millió forintért a négy
városnak, 21 ezer főt. A négy városban összesen nem élnek ennyien, hátrányos
helyzetűek, ezért a kistelepüléssel kell megvalósítani. Az indikátort csak úgy tudjuk
teljesíteni, ha a városok kiviszik majd a programjaikat a településekre, s bevonták a
lakosságot. Úgy megalkotni a pályázatot, a projektet, hogy utána el is lehessen vele
számolni, és az indikátor teljesüljön, az sokkal bonyolultabb lesz.
A TÁMOP-ot nagyon segíteni kell, mert ennek a programnak el kellett volna indulni
május elsején, de volt arról is szó, hogy áprilisban. A programok alapvetően az
iskolákra vannak építve, szociális intézményekben a mentorokra van építve a program.
Ezeket elindították, ezek folyamatosak. Nagyon nehéz a dolguk, kérlek Benneteket,
segítsétek munkájukat. Ennek a térségnek nagyon sok ember bevonását kell teljesíteni.
Másfél hónap csúszásban van a program, ami hátrányt be kell hozni, ezért szükséges a
szoros együttműködés.
A kistérség szempontjából fontos a TOP-os lehatárolás, melyre az EU lehetőséget ad.
Ehhez képest az országban még kettő lehatárolás történt tudomásom szerint. Ennek
teljesítése nagyon bonyolult, nagyon komoly dolgokat kell teljesíteni, nagyon komoly
indikátor szabályzat van, nincs külön program, az LHH-hoz hasonlít.
A lehatárolásban nem a települések egyenként kapták meg, hanem egy összege kapott a
járás, ezt egyformán kell megvalósítani, és ennek kihatással kell lenni a másikra. Át kell
tudják venni egymás szerepét, maximálisan kell teljesíteni az indikátorokat, s egy elég
bonyolult folyamaton kell végigmenni. Sok esetben futunk az ügyek után, és gyorsított
eljárásban kell megvalósítani. Most is egy ilyen ügynek vagyunk a közepébe. Pár
nappal ezelőtt kaptunk tájékoztatást arról, hogy július 24-ig kell elfogadni azt, hogy a
pénzek nem úgy lesznek, hogy az 58 milliárd forint ott lesz a számlán, hanem azt
mondta a minisztérium, hogy ebből a pénzből a 2015. IV. negyedévében mekkora
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összeget írnak ki megyei szinten. 2016. I. negyedévében semmi, a továbbiakban egy
meghatározott összeg.
A kérdés az, hogy miért kapott Békés Megye 7,5 milliárd forintot ajándékba? Nem az a
cél, hogy ezt kipályázzátok. Az 58 milliárd forintra kell pályázni. Ez egy olyan
válságmegoldást tartalmaz, amibe ha véletlenül nem sikerül megfelelni, akkor egy fillért
sem kap a település. Ettől a pályázattól mindenki „fázik”, és nem nagyon törekszenek
arra, hogy segítsék azt a munkát, hogy mi ezt szépen be tudjuk illeszteni a rendszerbe,
hiszen nem érik, hogy miért vagyunk mi pozitívan diszkriminálva ebben a helyzetben.
A lényeg az, hogy a Minisztérium és Brüsszel érti. Részt vettem a TOP monitoring
bizottsági ülésen, ahol az Európai Bizottság megdicsérte ezt a programot. Együtt kell
gondolkodni, s ha kell, ilyen gyorsan, mint most tettétek, reagálni kell, rendkívüli
Társulási üléseket kell tartani, mindenkinek jelen kell lenni és döntéseket kell hozni.
Ma délután fog ülést tartani a Békés Megyei Területfejlesztési Bizottság, ahol azt kérik
bemutatni, hogy milyen kihatással lesznek egymásra a projektek településen belül és
települések között. Azt is be kell mutatni, hogy milyen ütemezésben történik a
megvalósulás. Az arányokat tartani kell az indikátorok, a lakossági arányok
figyelembevételével. Ezek figyelembevételével készült el egy lista, melynek
adattartalma minden polgármesterrel előzetesen egyeztetve lett. A városok
dönthetnének úgy, hogy ezt a pénzt elviszik, ahogy Battonya már egyszer ezt megtette.
A táblázat azt is hivatott elősegíteni, hogy ez ne történhessen meg. Egyetlen település
sem kaphat 100 millió Ft-nál kevesebbet, ennek egy célnak kell lenni. Úgy kell
arányosan megfeleltetni, egymással párhuzamosan kell a programokat végezni. Ezért a
Tanácsnak a mai ülésén a döntéseit meg kell hogy hozza.
R u c k
Márton Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottságának
elnöke: Az indikátorokra én is felhívom a figyelmet, mindenkinek nagyon fontos. A
Megyei Önkormányzat felel a TOP-os indikátorokért elsősorban, a megyei ITP-t amikor
megterveztük, akkor egy kicsit fejnehézzé tettük, s előre hoztuk azokat a teljesíthető
indikátorokat, hogy adott esetben, úgy mint a lehatárolás kapcsán, mi ebben az esetben
is egy kicsit jobbak legyünk, mint az ország többi része. A TOP-os források keretében
verseny lesz a megyék között. Akik az indikátorokat alulteljesítik, ott forráselvonás
lesz. Azokra a negyedévekre, ütemezésekre, amit nem fogunk tudni kipályázni, attól a
pénztől elköszönhetünk. Valóban óriási a feladat. Ha ezeket jól tudjuk teljesíteni, jól
hozzuk az indikátorokat, akkor adott esetben beszélhetünk majd arról, hogy a
kistérségnek, a járásnak a megyének plusz forrásai lesznek. Az, hogy minden mindennel
összefügg, a TOP-on belül is megvannak az intézkedések, de más operatív
programokhoz képest is vannak összefüggések.
Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a táblázatok adattartalma mindenkivel le lett
egyeztetve. Én is átnéztem, s úgy gondolom, ha mindenki maximálisan teljesít, akkor
megvalósítható. Nagyon fontos a megye részéről, hogy tudja, hogy mi a feladat. Ezeket
a beérkezett projekteket a megyének tovább kell majd valamilyen módon menedzselni.
A megyének nagyon meg kell tudni különböztetni, hogy melyik pályázat érkezett a
szabadkeretbe, és melyik a lehatárolt keretbe.
Ma 13,30 órakor kezdődik a Területfejlesztési Bizottság ülése, nekünk akkorra meg kell
kapni a mostani döntéseket, s még ma továbbítani kell a minisztériumhoz megyei
javaslattal.
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V a r g a
Gusztáv elnök: Kérem az előterjesztéshez kapcsolódóan a bizottsági
javaslatot ismertetni.
P e l l e István nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni
a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel, illetve az
elhangzottakkal kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Együttműködési keret-megállapodáskötés Komplex Fejlesztési Program
kidolgozására és megvalósítására
64/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa arról dönt, hogy a Dél-Békési kistérség
fejlesztésére kidolgozott és elfogadott Komplex
Fejlesztési Program kidolgozására és megvalósítására
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
megállapodás aláírására.

az

Együttműködési

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
elnök
V a r g a Gusztáv elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását. Ezt a témát már
korábban is tárgyalta a Tanács. Az előterjesztés előkészületi munkái még tegnap is
folytak, ezért az ülésen kiosztásra került anyagban lévő határozati javaslatok elfogadása
vált szükségessé. Nyilván ha akarnánk, lehetne a fejlesztéseken vitatkozni. A tervezet
azt tartalmazza, hogy a 7,5 milliárd forintból mit szeretnénk megvalósítani. A tervezet
arról szól, hogy mindenki kapjon valamekkora összeget. Utána itt van a feladat, hogy az
59 milliárd forintnak a megmaradó részére, illetve az egyéb operatív programokban
rejlő lehetőségekre pályázzunk, s ezt a biztosnak látszó forrást onnan kiegészítsük.
Köszönöm képviselő úrnak, hogy ezt elérték.
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S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Nem ebben kell gondolkodni, a
programból az összeg többszörösét kell kihozni. Pályázni kell ugyan olyan jogon, ugyan
olyan módszerekkel, ugyan olyan kiírás szerinti módszerekkel, mint ami ezt is érinti. Ez
már itt megvan. Mindenki pályázzon. Bízzatok meg jó pályázatírókat, legyenek jó
ötletek, és ügyeljetek az indikátorok teljesítésére. Jó pozícióban vagyunk, tudtok
pályázni és nyerni.
Ez a napirendi pont egy picit a városok ellen van, a kistelepüléseket védi. A városok
megtehetnék azt, hogy a keretre rápályáznának. Mivel többen vannak, nagyobb
intézményeik vannak, könnyebben tudják teljesíteni az indikátorokat, elvehetnék a
lehetőségeket a kistelepülésektől. Az előterjesztés azért van, hogy korrekt legyen az
elosztás, és még egyszer ne ismétlődhessen meg Battonya esete.
V a r g a Gusztáv elnök: Kérem a bizottsági javaslatot ismertetni a napirendhez.
P e l l e István nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni
az újonnan kiosztott határozati javaslatokat mellékleteikkel együtt.
V a r g a Gusztáv elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel, illetve az
elhangzottakkal kapcsolatban?
B o r s o d i
János Battonya alpolgármestere: Battonya város jelenlegi új
városvezetése lojális ezzel a programmal kapcsolatban. Elfogadjuk azokat az elosztási
elveket, amiket kidolgoztak, a térségi indikátor-teljesítéseket, a határozati javaslatokat
elfogadjuk.
V a r g a Gusztáv elnök: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz.
határozati javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás komplex fejlesztési
programjának ütemezése
65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás
településvezetői a Dél-Békési Kistérség többcélú Társulás Társulási
Tanács 48/2015. (IV. 10.) sz. TT. határozatában rögzített módon,
komplex fejlesztési programot fogadtak el, mely földrajzi
célterületként történő lehatárolással, 7,53 Mrd forint értékben a
Békés Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: TOP) indikatív forráskeretébe beépítésre került.
A Dél-Békési Kistérség többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint
mezőkovácsházi
komplex
programmal
fejlesztendő
járás
településvezetőinek közös és együttes gréniuma, elfogadja, hogy a
TOP felhívások megjelenését követően a mezőkovácsházi komplex
programmal fejlesztendő járás komplex fejlesztési programjának
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lehatárolt
kerete
a
melléklet
szerinti
időbeli
és
intézkedésenkénti/alintézkedésenkénti forrásallokációs bontásban
kerüljön ütemezésre.
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 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Komplex program prioritási sorrendjének elfogadása
66/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, úgyis
mint a mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás
településvezetőinek közös és együttes gréniuma, elfogadja a komplex
programmal érintett önkormányzatok vezetői által felállított prioritási
sorrenden alapuló javaslatot. A közösen kialakított kiválasztási,
időrendi
és
fontossági
sorrendbe
állított,
előrehaladott
kidolgozottságú projektjavaslatokat, és azok becsült bekerülési
költségeit tartalmazó fejlesztési igényeket a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
elnök
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 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Társulási Tanács Elnökének felhatalmazása döntés továbbítására
67/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, úgyis
mint a mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás
településvezetőinek közös és együttes gréniuma, meghatalmazza a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
Elnökét, hogy a 65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat mellékletét
(komplex fejlesztési program lehatárolt keretének időbeli és
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intézkedésenkénti/alintézkedésenkénti forrásallokációs bontását) a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési
Bizottságának továbbítsa, annak érdekében, hogy az a Békés megyei
felhívások ütemezésekor figyelembevételre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
elnök
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 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: Társulási Tanács Elnökének felhatalmazása nyilatkozatok kiadására
68/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, úgyis
mint a mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás
településvezetőinek közös és együttes gréniuma, meghatalmazza a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
Elnökét, hogy a Békés Megyei TOP források indikatív keretén belül
a mezőkovácsházi komplex fejlesztési programra lehatárolt
felhívások megjelenésekor az egyes támogatási igényeknek a
lehatárolt komplex fejlesztési programhoz történő projektszintű
illeszkedését a 66/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat mellékletében
szereplő projektjavaslatok esetében támogató nyilatkozat kiadásával
igazolja, figyelemmel a projektjavaslatok prioritási sorrendjére és a
65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat mellékletében szereplő
keretekre.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
elnök
V a r g a Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért az 5. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő)
Tárgya: komplex program megvalósítására lehatárolt TOP keret felhasználásáról szóló
dokumentum kiegészítése
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69/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, úgyis
mint a mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás
településvezetőinek közös és együttes gréniuma, megbízza a
Projektfelügyelet-Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő
Ft-t (1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.), hogy a
mezőkovácsházi
komplex
programmal
fejlesztendő
járás
településvezetői által megjelölt, és a Projektfelügyelet Kft. által már
összegyűjtött projektekkel – mint tartalék projektekkel – egészítse ki
a komplex program megvalósítására lehatárolt TOP keret
felhasználásáról szóló dokumentumot.
Egyúttal felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, hogy mindent tegyen meg
– az önkormányzatokkal kötött szerződések alapján -, hogy ezek a
projektek a Békés Megyei TOP keret terhére támogatásban
részesüljenek.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
elnök

V a r g a Gusztáv elnök: Mivel a Tanács napirendjén több tárgyalandó előterjesztés
nem szerepel, és bejelentés sincs, az ülést 10 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

Varga Gusztáv
elnök

Varchó István
jkv. hitelesítő

