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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 
11-én tartott rendkívüli ülésén. 

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

tanácskozóterme 
 
 

Jelen vannak: Szénási István  Mezőkovácsháza alpolgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere 
Marjai János  Battonya polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Süli Ernő   Kunágota polgármestere 
Dús Ildikó                            Magyardombegyház polgármestere 
Krucsai József                      Medgyesbodzás polgármestere 
Dusik János   Medgyesegyháza képviselő, meghatalmazott 
Rajos István  Mezőhegyes alpolgármestere 
Pelle István                          Nagykamarás polgármestere 
Árgyelán Elvira                    Pusztaottlaka polgármestere 
Varchó István   Végegyháza polgármestere 
 
 

Távolmaradását bejelentette:  
 
Bojczán Nándor Lászlóné    Dombiratos polgármestere 
Lantos Zoltán                       Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Farkas Sándor                      Nagybánhegyes polgármestere 
 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  Mezőkovácsháza jegyzője 
Galló Ferenc  Projektfelügyelet Kft. képviselője 
Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
Baukó Lászlóné    bizottsági tag        
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Ruck Márton  Békés Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési Bizottságának elnöke 

 
  
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
Tagjait, Jegyző Asszonyt, valamint a meghívott vendégeket. 
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 13 fő jelen van. Bojczán Nándor 
Lászlóné Dombiratos polgármestere, Lantos Zoltán Kevermes polgármestere, Magyar 
Zsolt István Kisdombegyház polgármestere, Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes 
polgármestere, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere jelezte távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István polgármester urat megválasztani.   
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőknek Varchó István Végegyháza polgármesterét 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
 
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott, a 
mezőkovácsházi járás fejlesztési stratégiájának kidolgozása tárgyában készült 
előterjesztés tárgyalását vegye napirendjére a Tanács.  
 
Kérem, aki javaslatommal 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: Előterjesztés napirendre vétele 
 

70/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a mezőkovácsházi járás fejlesztési stratégiájának 
kidolgozása tárgyában készült előterjesztést napirendjére 
vette.  

 
 
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
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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 
 

71/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. augusztus 11-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Előterjesztések 
 Előadó: Árgyelán Elvira alelnök 
 
2.) Bejelentések 
 
 

 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: A Tanács mai ülésének összehívását az 1. sz. 
előterjesztés indokolta, mely a társulás által megnyert pályázatokhoz kapcsolódó 
támogatás megelőlegező hitel felvétele tárgyában készült. Röviden ismertette az 
előterjesztést és a határozati javaslatokat, majd megkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben 
foglaltak szerint javasolja elfogadni a határozati javaslatokat.  
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?   
 
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: Hitelfelvétel a Kunágotai orvosi ügyelet gépkocsi-vásárlásához 
 

72/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 8907904472 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódóan a Kevermes és Vidéke 
Takarékszövetkezettől 5.000 000 Ft támogatás megelőlegező 
hitelfelvételről dönt az alábbiak szerint:  
 
- Az ügylet megnevezése: támogatás megelőlegezési hitel 
- Összege: 5.000.000 Ft 



 4 

- A hitel törlesztése: támogatás(ok) megérkezésekor azonnal, 
egyösszegben,  

- Kamatfizetés: negyedévente 
- A hitel végső lejárata: legkésőbb 2015.12.31. 
- A hitel biztosítéka: a Társulás követelésen alapított 
zálogszerződés megkötése, az Önkormányzat költségvetése  
 
A Társulási Tanács kötelezettséget vállal a hitel és járulékai 
visszafizetéséért és a hiteldíjak éves költségvetésébe történő 
betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az ügylet egyéb 
feltételeiben (kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási 
jutalék) történő megállapodásra, a hitelszerződés, és az 
ügylethez tartozó egyéb szerződések aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                elnök 

 
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Hitel visszafizetésére támogatási szerződés-kötés a településekkel 
 

73/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettől a 8907904472 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 5.000.000 Ft összegű 
támogatás megelőlegező kölcsön határidőben történő 
visszafizetésének biztosítékaként az alábbi döntést hozza: 
 
A Központi Orvosi Ügyelet működtetésével érintett 
településekkel visszatérítendő támogatási szerződést köt az 
alábbiak szerint: 

 
Település Lakosságszám Visszatérítendő 

támogatás 
összege Ft 

Almáskamarás 974 224 839 

Dombegyház 2 160 498 615 

Dombiratos 626 144 506 

Kevermes 2 021 466 528 

Kisdombegyház 540 124 654 
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Kunágota 2 890 667 128 

Magyardombegyház 257 59 326 

Medgyesbodzás 1 115 257 387 

Medgyesegyháza 3 721 858 957 

Mezőhegyes 5 514 1 272 853 

Pusztaottlaka 404 93 259 

Nagykamarás 1 438 331 948 

Összesen 21 660 5 000 000 

 
A Társulás a támogatás megérkezésekor a visszatérítendő 
támogatás összegét megfizeti a települési önkormányzatok 
részére legkésőbb 2016. február 28-ig. 

 
Határidő: szerződés előkészítésére a szeptemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
                elnök 

 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 3. 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: Kunágota orvosi ügyelet gépkocsi-beszerzése után Áfa és egyéb költségek 

fizetése 
 

74/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
1713611053 sz. határozata alapján beszerzésre kerülő 
Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 BENZIN terepjáró 
Áfa költségének megfizetésére összesen 1.328.000.- 
forintot biztosít a központi orvosi ügyeleti ellátásban 
érintett települések által megfizetett egyszeri 
hozzájárulások terhére.  
 
A Társulási Tanács hozzájárul a kötelező gépjármű 
felelősség biztosítás és casco biztosítás megkötéséhez a 
Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint, amelynek 
fedezetét 2015. évben a központi orvosi ügyeleti 
ellátásban érintett települések által megfizetett egyszeri 
hozzájárulások képezik, 2016. évben a központi orvosi 
ügyelet működési költségei között kell tervezni.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                 elnök 
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Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Javaslom a mezőkovácsházi járás fejlesztési 
stratégiájának kidolgozása tárgyában készült előterjesztés tárgyalását, Ezzel 
kapcsolatban kiegészítésre megadom a szót Galló Ferencnek, aki a Projektfelügyelet 
Kft. képviselője.  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: Az előterjesztésben írtak szerint 
Járási Fejlesztési Stratégia készítésére lenne szükség a következők miatt. 
 
Az látszik előre, hogy a komplex programokkal rendelkező járások esetében az 
egymásra épülő projekteknek jó hatásai legyenek, s a megfelelő indikátorokat elérjük, 
szükség lesz egy olyan fejlesztési dokumentációra, amely egyrészről tartalmazni fogja a 
települések fejlesztéseit, s ebbe be kívánunk emelni olyan további elemeket, amelyek 
egyrészt a szabadforrás-keretre készítendő pályázatok lesznek, illetve most már az 
EFOP, KEOP és a vidékfejlesztési operatív program forrásai és a pályázati felhívásai is 
hamarosan megjelennek.  
 
Minden pályázatnál értékes szempont lesz, hogy hogyan kapcsolódik projektünk más 
EU programokból finanszírozott beruházásainkhoz, illetve hogyan tudjuk azt 
biztosítani, hogy ne egyedi fejlesztéseink legyenek, hanem átfogó, komplex módon 
megfogalmazott fejlesztéseink. Ez indokolja a Járási Fejlesztési Stratégia elkészítését.  
 
E feladat elvégzését örömmel vállaljuk, megfelelő határidőre el fogjuk készíteni. 
Várhatóan októberben fognak megjelenni a pályázati felhívások, addigra a Fejlesztési 
Stratégiát el fogjuk készíteni, és be tudjuk mutatni az összes illeszkedésünket.  
 
Nyár van ugyan, de a munka nem állhat meg, az októberben beadandó TOP-os pályázat 
előkészítése folyamatban van. Ezért minden település polgármesterét személyesen 
fogom felkeresni tervezők és szakértők társaságában. Kérem Önöktől, hogy a tervezett 
fejlesztéseik előkészítéseként gondolják végig fejlesztéseiket, mit szeretnének 
megvalósítani. A találkozóra kérem, készítsenek elő a fejlesztésről helyszínrajzot, régi 
meglévő terveket, fotókat. Annak érdekében, hogy a pályázati felhívásra a legrövidebb 
időn belül tudjunk reagálni, szükséges a folyamatos, pontos időbeni munkavégzés. 
Kérem mindenkinek a segítségét, érdekeink közösek. Az időpont egyeztetése végett 
mindenkit először telefonon fogok keresni.  
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a 
bizottsági javaslatot.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben 
foglaltak szerint javasolja elfogadni a határozati javaslatokat.  
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?   
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg. 
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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: Járási Fejlesztési Stratégia elkészítésére megbízás 
 

75/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa egyetért azzal, hogy kizárólag a mezőkovácsházi 
járás adottságait és lehetőségeit teljes mértékben 
figyelembe vevő - a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott - Járási 
Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: JFS) biztosíthatja a 
2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakának 
operatív programjaiban rendelkezésre álló forrásoknak a 
legnagyobb arányú hozzájárulását a komplex programmal 
fejlesztendő mezőkovácsházi járás felzárkózásához. 
 

Megbízza a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -
támogató és - felügyelő Kft.-t (cgjsz.: 0109192886, cím: 
1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32) (a 
továbbiakban: Projektfelügyelet Kft.), hogy az 1) pontban 
meghatározott, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozatot, és a 66/2015. (VII. 
24.) sz. TT. határozatot figyelembe vevő JFS 
elkészítésével, és a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanács elé történő benyújtásával. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
              Projektfelügyelet Kft. 

 
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Támogató nyilatkozatok kiadása  
 

76/2015. (VIII. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa meghatalmazza a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsának Elnökét a 68/2015. (VII. 
24.) sz. TT. határozat alapján rögzítésre kerülő támogató 
nyilatkozatok olyan kialakítására, hogy a Békés Megyei 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
forrásainak indikatív keretén belül a mezőkovácsházi 
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komplex fejlesztési programra lehatárolt felhívásokra 
benyújtásra kerülő projektjavaslatok/támogatási igények 
értékelésekor az 1) pontban meghatározott JFS-hez 
történő illeszkedésvizsgálat a Regionális Fejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság által 
elfogadott értékelési szempontrendszer szerint 
megállapítható legyen.  

Határidő: a projektjavaslatok/támogatási igények 
benyújtásától kezdve folyamatosan 

Felelős: Varga Gusztáv  
                elnök   
 

 
 
Á r g y e l á n   Elvira alelnök: Mivel a Tanács napirendjén több tárgyalandó 
előterjesztés nem szerepel, és bejelentés sincs, az ülést 9 óra 30 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Árgyelán Elvira                Varchó István  
      alelnök                    jkv. hitelesítő 
 


