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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. november 
13-án tartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

      tanácskozóterme 
 
 

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

Távolmaradását bejelentette:  
Krucsai József                      Medgyesbodzás polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Mitykó Zsolt  Mezőhegyes polgármestere 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  Mezőkovácsháza jegyzője 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 

                          Kovalik Angéla                      Humán Szolgáltató Központ vezetője 
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V a r g a    Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
Tagjait, Jegyző Asszonyt, valamint a meghívott vendégeket. 
A munkaterv szerint ez az idei utolsó ülésünk az esztendőben, de a bizottsági ülésen 
elmondtuk, hogy még egy ülést tartani kell biztosan. Lehet, hogy jó volna, hogy ha 
ennek az időpontját is meg tudnánk állapítani. De annál a napirendnél, amikor a belső 
ellenőrzésről beszélünk, akkor ezt elmondjuk. 
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 15 fő jelen van. Krucsai József, 
Sódarné Varga Gyöngyi és Mitykó Zsolt polgármesterek jelezték távolmaradásukat.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István polgármestert megválasztani.   
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőknek Varchó István Végegyháza polgármesterét 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott,  

- Tájékoztató a TÁMOP 615-ös pályázatok pénzügyi és szakmai 
megvalósulásának folyamatáról 

- A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó komplex program kapcsán elvégzett 
munkáról 

- Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai együttműködési megállapodás 
- Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatása tárgyában készült 

előterjesztések tárgyalását vegye napirendjére a Tanács.  
 
Kérem, aki a javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
 

84/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a  
- Tájékoztató a TÁMOP 615-ös pályázatok pénzügyi és 

szakmai megvalósulásának folyamatáról 
- A Dél-Békési Kistérség megvalósítandó komplex 

program kapcsán elvégzett munkáról 
- Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 

együttműködési megállapodás 
- Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 

támogatása tárgyában készült előterjesztéseket 
napirendjére vette. 
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V a r g a     Gusztáv elnöke: Javaslom a meghívóban közölt és az előzőekben 
napirendre vett napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

85/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. november 13-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
2.) A Társulási Tanács 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
3.) A Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
4.) Előterjesztések 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ha már itt vagyunk szép számmal, akkor ki szoktuk 
használni azt a lehetőséget, hogy Társulási Tanácsi ülés van és a közérdeklődésre 
számot tartó közös tevékenységünket érintő kérdésekben próbálunk tájékoztatást adni. 
Bemutatom Kovalik Angélát a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetőjét, 
aki tájékoztatást ad.  
2016. január 1-től kialakítandó Család és Gyermekjóléti Központról és az ezzel 
összefüggő feladatokról illetve a feladatokat, amelyeket majd a településeknek el kell 
végezni, ezzel kapcsolatban elmondja a tudni valókat.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Már foglalkoztatok ti ezekkel a feladatokkal, hiszen volt 
benn már jelentési kötelezettség, de Angéla elmondja a részleteket. Ezt a tájékoztatót a 
jegyzők részére is megküldjük. 
 
K o v a l i k    Angéla intézményvezető: Ahogy már a bevezetőben elhangzott 2016. 
január 1-től nagyban átalakítják a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatok 
működtetését, fenntartását. Valamennyi települési önkormányzatnak kötelező 
integráltan működtetni összevontan lakosságszámtól függően megfelelő szakképzett 
alkalmazottal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokat. Ezt valamennyi települési 
önkormányzatnak október 31-ig felül kellett vizsgálni. Mezőkovácsházának mint Járás 
Székhely szintű települési önkormányzatnak további kötelezettsége a Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Központ kialakítása. Ez a 18 településre 40.805 fő lakosra terjed ki. 
Ehhez Polgármester úr a jövő héten fog megkereséssel élni valamennyi Polgármester 
úrhoz illetve jegyzőhöz. Ehhez a Központ kialakításhoz szükségünk lenne a szakmai a 
jelenleg működő szolgálatok gyerekjólét, családsegítő szolgálatok szakmai, szakképzett 
létszámára, hogy hol merül fel esetleg a finanszírozáshoz képest és az indokolt szakmai 
létszámhoz képest többletlétszám, illetve hol van létszám hiány. Nagyon fontos a 
központ kialakításánál szakmai és jogszabályi szempontból is, hogy a helyismerettel 
rendelkező kollegák kerüljenek alkalmazásra. Nyilván a központ kialakításához 
szükséges a tárgyi feltételek megléte is, ezzel kapcsolatban is lesz szó a Polgármester úr 
megkeresésében. Mindehhez azért lenne szükség mivel november 30-ig ahhoz, hogy 
valamennyi települési önkormányzat finanszírozást igényelhessen illetve 2016. január 
1-től finanszírozásban részesülhessen a szolgáltatói bejegyzést módosítani kell, ott ahol 
már működő szolgálatok vannak illetve ahol újonnan köteles az önkormányzat 
szolgáltatást kialakítani. Nyilván itt a tárgyi, személyi feltételek felülvizsgálata 
szükséges. Az október 31-e után ez a következő nagyon fontos időpont a november 30-a 
ami nekünk is mind központ kialakítása kötelezett önkormányzatnak, illetve a települési 
önkormányzatoknak egy kötelező időpontja. Mivel még végrehajtási rendeletek nem 
jelentek meg, és jelenleg a két törvény a Gyermekvédelmi törvény és a Szociális 
Igazgatásról szóló törvény rendelkezéseit ismerjük folyamatosan lépést tartunk a 
leközölt változásokkal, de ezek elengedhetetlen lépések. Amit fontos kiemelnünk és 
településünket és Végegyháza település önkormányzatát érinti, hogy a közös hivatali 
egységet nem lehet megbontani. Itt már történtek előzetes egyeztetések a Szociális és 
Gyámhivatal Békéscsabáról azt a véleményt adta, hogy nem zárható ki egy feladat 
ellátási megállapodás vagy a két hivatal között kötött megállapodás kötése. Ez most egy 
egyedi eset Mezőkovácsháza és Végegyháza esetében. Jelenleg feladatellátás 
megállapodás illetve társulás formában látjuk el Végegyházán ezt a feladatot. De a 
törvény rendelkezései szerint mivel Kaszaper, Magyarbánhegyes, Végegyháza közös 
hivatali egységet alkot ezt nem lehet megbontani, itt majd további egyeztetések 
szükségesek a településsel. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönöm a tájékoztatást. Kaszaperrel kell megállapodnunk 
akkor abban, hogy Végegyházán továbbra is mi lássuk el, tehát az életszerűséget 
nyugodtan benne hagyhatjuk a rendszerben ami eddig működött. Arról van szó és biztos 
vagyok benne, hogy a Járási Hivatal ugyanúgy ahogy tavasszal a szociális segély 
megváltoztatásával kapcsolatban felkészített bennünket, ebben is velünk egyeztettek, 
biztos, hogy amikor a végrehajtási rendelet megjelenik ugyanúgy össze fogunk ülni. A 
Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgálat terén elfog válni egymástól a hatósági 
munka és a terepen végzett konkrét segítő tevékenység. A segítő tevékenység az marad 
továbbra is nálatok a településen és a hatósági feladat egy Járási Székhelyen lévő 
intézménynek kell ellátni, ezek leszünk mi. De ahhoz nekünk is tudni kell, hogy kik 
azok az emberek akik segítenek, melyik az a helyszín ahol folyik ez a tevékenység, 
november 30-ig ennek a kereteit kell megállapítani és kidolgozni. De erről fogjuk 
minden település jegyzőjét értesíteni, illetve amennyiben a Járási Hivatalnak konkrét 
információi lesznek, akkor majd kezdeményezem, hogy egy kerekasztalt hívjanak 
össze, mint amikor a szakembereket összehívták.  
 
K o v a l i k    Angéla intézményvezető: Polgármester úr említette, hogy a szakmai 
része hogyan fog elkülönülni a szolgálatok illetve a központ működésétől. Ehhez 
valamennyi települési önkormányzatnak január 15-ig a folyamatban lévő védelembe 
vételeket és a már lezárt védelembe vételi iratanyagokat át kell adni a központnak. Erről 
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is majd a szolgálatok vezetőit, jegyzőket fogjuk megkeresni, hogy ez mégis mekkora 
iratanyag mennyiség, ennek a gyakorlati lebonyolítását hogyan tudjuk majd elkészíteni. 
Szakmai tapasztalatból csak a két település vonatkozásában tudom mondani, hogy ez 
hatalmas iratanyagot fog jelenteni a 18 település vonatkozásában. A szolgálatok 
vezetőivel egy rugalmasabb, a napi munkát nem befolyásoló iratanyag átadást tudjuk 
egyeztetni.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Nyilván a szakmai embereink dolgoznak majd rajta és az 
intézkedést meghozzák. Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
 
Krisztován Anna későbben fog érkezni és a szóbeli előterjesztésnél bekapcsolódik, a 
legvégén a ,, Kulcs egy jobb élethez” projekt keretének megfelelően átalakulunk egy 
szakértő testületté és egy tájékoztatót fogunk meghallgatni a program során kidolgozott 
e-learning tananyaggal kapcsolatban.  
 
Írásban kiküldtük a 0. sz. előterjesztést. Ez arról szól, hogy módosítanunk kell a 2015. 
évi munkatervünket. A mai ülésünkön szerepelt volna a Társulás 2016. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadása. Ez úgy készül, hogy minden település elfogadja a saját 
belső ellenőrzési tervét, azt beküldi és ezekből állítjuk össze a közös belső ellenőrzési 
tervünket. Mivel még nem minden település fogadta el ezt a tervet és nem tudták 
nekünk elküldeni, ezért fizikai akadályok vannak, hogy ezt elfogadjuk. A határozati 
javaslatban szerepel, hogy a december 11-e napjáig rendkívüli ülés keretében 
megtárgyalja. Kérdezem, hogy köt bennünket ez a december 11-i időpont valamihez? 
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: December 30-ig kell 
elfogadni a belső ellenőrzési tervet.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Van egy Projektfelügyeletes előterjesztés is, amelyet nem 
hiszem, hogy volt időtök áttanulmányozni, de ők azt mondták, hogy a Járási Stratégiai 
Programot december 15-ig készítik el és nyújtják be, lehet, hogy jó lenne egy olyan 
időpontot választani, amikor mind a kettőt el tudjuk fogadni.  
 
A Szociális Egészségügyi és Oktatási valamint Pénzügyi Bizottság együttes ülésen 
tárgyalta ezt az előterjesztést, megkérem, a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a 
bizottságok álláspontját. 
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Annyival szeretném kiegészíteni, nálunk 
a tegnapi nap folyamán a Képviselő-testület elfogadta a belső ellenőrzési tervet és arra 
kérném a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testületek november végéig fogadják el a 
belső ellenőrzési tervet, és küldjék meg a társulásnak, hogy decemberben tudjuk 
tárgyalni.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Amit az elnök úr mondott 
az októberi ülésre vonatkozóan ezt már a jövő évre tervezzük, ugyanis majd tárgyaljuk a 
2016. évi munkatervünket, ahol november 11-vel szerepel szintén a belső ellenőrzési 
tervnek az elfogadása. Itt szerettük volna már a figyelmet felhívni, hogy 2016. év 
októberében ezt mindenkinek meg kellene tárgyalni. 
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V a r g a    Gusztáv elnök: A határozati javaslatot annyival módosítanánk, hogy 
decemberében rendkívüli ülés keretében megtárgyalja, a napot kihúzzuk belőle, mert 
majd később megegyezünk, hogy melyik napon legyen a rendkívüli testületi ülés.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal illetve az 
általam elmondott módosítással, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: 2015. évi munkaterv módosítás 
 

86/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
tanácsa 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A novemberi soros ülés napirendjéről „A Társulás 2016. 
évi belső ellenőrzési tervének elfogadása” napirendi 
pontot törli azzal, hogy azt 2015. decemberében 
rendkívüli ülés keretében megtárgyalja. 
Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a belső ellenőrzési 
tervük elfogadásáról szóló testületi határozatot 2015. 
november 30. napjáig küldjék meg a Társulás 
munkaszervezete részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetéről 
 
 
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Elég részletes anyagot kaptunk. Felkérem a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Támogatjuk a határozati javaslatot és 
javasoljuk a Társulásnak elfogadásra.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az 1. oldal alján szerepel, 
hogy a tagdíjak befizetések 67,9 %-ban teljesültek. Tudom, hogy nagyon sok település a 
rendkívüli önkormányzati támogatásra vár ebben az ügyben, ahogy mi is többek között, 
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de az utolsó negyedév előtt mindenkinek be kellett volna fizetni a tagdíjat. Szeptember 
30-val ez 67,9 %-on áll. Nem szeretném a későbbiekben azt a helyzetet, amikor a 
zárszámadásról beszélünk, hogy sok tagdíj hátralékot kelljen kimutatnom. Ezért kérek 
mindenkit, hogy erre és a belső ellenőrzésre, illetve az ügyeleti tagdíjakra fordítsanak 
figyelmet.  
 
D r. V a r g a    Lajos polgármester: Nem igazán értem ezeket a dolgokat, hiszen 
állandó jelleggel küszködünk ezzel, hogy több önkormányzat nem fizeti be a 
hozzájárulásokat. Hiszen azt gondolom, hogy ezek a költségvetésünkhöz viszonyítva 
nem egy akkora összeget jelentene, amit ne lehetne teljesíteni. Nagyon szeretném, hogy 
ha az önkormányzatok lehetőségeik határán belül minél előbb teljesítenék ezeket. Közös 
érdek, hogy ezek a pénzek bekerüljenek.  
2013. december 30-án, hogy megmaradt a Kistérség azért vállalni kellett. 15 óráig 
utasítottuk az elnököt, akkor nem történik meg, ott is három befizetetlen dologról volt 
szó, akkor nem ülnénk itt, nem lenne Kistérség.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Egy alkalmazottja van igazából a Kistérségi Társulásnak, ez 
Kálmán András. Amikor tavaly a költségvetés elfogadásakor szó volt arról, hogy kell-e 
alkalmazott vagy sem, akkor azt beszéltük, hogy azért kell, mert van egy megállapodás 
minden település és a Kistérségi Társulás között, hogy a Kálmán András 
térségfejlesztési manager amennyiben pályázatokat készít az önkormányzatok részére, 
akkor pályázatonként, nyertes pályázat esetén kell megfizetni. Az elnyert támogatás 5 
%-át de legfeljebb 100.000 Ft-ot. Ebben is sok település elmaradásban van, köztük 
Mezőkovácsháza is, december 18-i ülésünkre Kálmán Andrást befogom hívni és 
addigra pedig kiküldi minden településnek, hogy van-e ilyen elmaradás. Arra kérlek 
benneteket, hogy azt is vagy fizessétek ki, vagy a jövő évi költségvetésbe tervezzétek 
be, hogy ez az összeg befolyjon.  
 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Beszámoló elfogadása a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésről 
 

87/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének I.-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 1.731.663 e Ft 
összevont bevételi és kiadási előirányzattal, 722.078 e Ft 
bevételi teljesítéssel és 680.216 e Ft kiadási teljesítéssel, 
valamint 40.789 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Tanács 2016. évi munkaterv 
elfogadása 

 
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A törvény előírja, hogy legalább 6 ülést tartani egy évben. 
Az idén is nagyon jól sikerült tartani, kevés rendkívüli ülést kellett tartani. A 
Bizottságok tárgyalták, megkérem Marjai János Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottságok álláspontját. 
 
M a r j a i    János Battonya polgármestere: Az együttes bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk az előterjesztést, és elfogadásra javasoljuk azt.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Annyi hangzott el a Pénzügyi Bizottság részéről, hogy 
minden önkormányzat az októberi saját munkatervébe építse be a következő évi belső 
ellenőrzési tervnek az elfogadását. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: 2016. évi munkaterv elfogadása 
 

88/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2016. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, a 2015. 
évi belső ellenőrzés” tárgyában készült.  
 
Elfogadtuk év elején a belső ellenőrzési tervünket és ott jelezte Magyardombegyház, 
hogy ő részt venne benne, nem volt kapacitás nem tudtuk megoldani. Volt szó a 
Dombiratossal való cseréről is. Most van rá lehetőség, hogy ezt az ellenőrzést 
megtegyék, az előterjesztésből ez derül ki. 
A Bizottságok tárgyalták az előterjesztést az együttes ülésen, megkérem a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.  
 
M a r j a i     János Battonya polgármestere: A Bizottságok megtárgyalták az 
előterjesztést, egyetértenek vele és javasolják elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

89/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás 2015. évi módosított belső ellenőrzési 
tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: értelem szerint 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, 
Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatás” tárgyában készült. 
 
A Társulásunk az általunk létrehozott Nonprofit Kft-vel és a Vállalkozási és Fejlesztési 
Nonprofit Kft-vel előkészítünk egy projekt javaslatot. Ez a ,, Kulcs egy jobb élethez” 
projekt folytatására irányuló javaslat volna. Utána ennek az együttműködésére 
hatalmazna fel bennünket.  
Átadom a szót Krisztován Anna projektvezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n    Anna projektvezető: Ez az előterjesztés jelenleg nem jár 
kötelezettség vállalással. Arról van szó, hogy már készülünk a következő időszakra, 
amikor számítunk arra, hogy további fejlesztési lehetőségeket illetve pályázati 
lehetőségeket fognak kiírni. Hasonló témában tehát komplex  erőforrás fejlesztésre ha 
jól tudom a szándék megvan a Kistérségi Társulásban, hogy folytassa a projektet vagy 
ennek egy tovább fejlesztett változatát. Ez az előterjesztés erről szólna. Ami azt jelenti, 
hogy új konzorciumi partnerek kerülnének bele az együttműködésbe, ehhez viszont már 
most elő kellene, hogy készüljünk, részben azért is, mert az a közbeszerzési csomag, 
amivel jelenleg működik a projekt az kimerülőben van. Tehát mindenképpen elő kell 
majd készíteni a konzorciumi partnereknek egy új közbeszerzést, az a munka el tudna 
kezdődni előkészítés szintjén, tehát jelenleg kötelezettség vállalás nincsen mögötte, ez 
az együttműködési megállapodás illetve annak az előkészítése erre vonatkozik.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönöm a tájékoztatást. A bizottság elnököt kérem, hogy 
ez eloszlatta-e a bizottság aggályát, vagy a bizottságban megfogalmazott aggályt. Ezzel 
a tartalommal nem voltunk tisztába. A következő napirendi pontunk a 6.5.1 pályázatról 
szóló beszámolója lesz Krisztován Annának. A Miniszter úrnak kétszer írtam levelet 
arról, hogy jól haladnak ezek a projektek, hasznára vannak a Kistérségünknek. Mikor 
személyesen találkoztunk a Balogh Zoltán miniszter úrral akkor is elmondtuk, hogy jók 
a programok, megköszöntük nekik a programokban való részvételt. Jeleztük, hogy a 
Kistérség nem érte el azt a szintet, amit mi kívánunk, tehát szükség lesz egy ilyen 
felzárkóztató projektre a következőkben is.  
A Bizottságok tárgyalták, felkérem Marjai János a Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.  
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M a r j a i    János Battonya polgármestere: Köszönjük szépen Krisztován Annának a 
tájékoztatást. A tájékoztatást követően most már értjük, hogy miről is szól ez az egész. 
Javasoljuk elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Úgy gondolom, hogy még megalapozottabb lesz az 
előkészítő munka azzal, már most itt ez az egész feladat Annáékra hárul gyakorlatilag, 
itt ha pedig a másik két Nonprofit Kft-nek a szakember gárdája benne lesz a feladatban 
véleményem szerint jól sikerül. Nem titok, hogy egy háromszor ekkora összegű 
projektet kívánunk előkészíteni. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatás 
 

90/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 
Kft.-vel és a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési 
Nonprofit Kft.-vel komplex területi felzárkóztatás témában 
a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan kiemelt 
projektjavaslat előkészítése és lebonyolítása érdekében 
konzorciumi megállapodás megkötéséről dönt. 

 
Felhatalmazza Varga Gusztáv elnököt, hogy a 
konzorciumi megállapodást a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulása képviseletében aláírja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                  elnök 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, 
Tájékoztató a TÁMOP 615-ös pályázatok pénzügyi és szakmai megvalósulásának 
folyamata” tárgyában készült.  
 
Átadom a szót Krisztován Anna projektvezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n    Anna projektvezető: Azzal a jó hírrel érkeztem, hogy lassan a 
végéhez közeledik a 6.1.5. pályázatú projekt időszaka, ami azt jelenti, hogy november 
30-val mind a négy pályázatot zárjuk, amelyben a Kistérségi Társulás vagy konzorcium 
vezetőként vagy konzorcium partnerként részt vesz.  
 



 11 

A 6.1.5.-13-as projekt, ami az alap projekt volt és ami a Kistérségi Társulás konzorcium 
vezetésével működik ez az a projekt, amit december 1-vel indítottunk el tavaly és 
november 30-val zárunk idén. Azt kell mondjam, hogy nagyon jól áll a projekt 
megvalósítás, és mindenkinek köszönöm a segítséget. Ez a legnagyobb volumenű 
projekt a négy közül, ami közel 1,4 milliárd összértékű. Nagyon sok fejlesztést tudunk 
és tudtunk megvalósítani ebből a pályázatból a Kistérségi Társulás területén. Tudom és 
biztos vagyok benne, hogy ma még nem látja mindenki jól, hiszen az operatív 
megvalósítás is és annak a kommunikációja egy kicsit sok feladat volt egyszerre viszont 
nem maradunk el a tájékoztatási kötelezettségünkkel részben ezért is van az, hogy 
szeretnénk a társulási ülést egy más formában folytatni, hiszen hoztunk nagyon sok féle 
információt Önöknek. Nagyon sok olyan része van a pályázatnak, a projektnek, ami 
hosszú távon fennmaradó és használható érték. Ilyen például az e-learninges 
tananyagoknak a használata, ilyen az, hogy az eredményes iskola kultúra fejlesztése és 
az óvoda kultúra fejlesztése megvalósult 5 óvodában és 7 iskolában. Azt  gondolom, 
hogy ezek olyan képzések voltak, amelyeknek a gyümölcsét hosszú távon fogjuk 
élvezni a Kistérség területén. Más képzési anyagok is elkészültek, amit szintén lehet 
majd használni anélkül, hogy komolyabb befektetetésre lenne szükség hozzájuk. Mind 
emellett nagyon sok helyi program valósult meg. Azt gondolom, hogy sokan 
személyesen is találkoztak ezekkel az eseményekkel. Még van hátra, körülbelül van 
még két hetünk az operatív megvalósításra és azt kell mondjam, hogy van még bőven 
ezzel munkánk. Dolgozunk tovább, most azt tudom mondani, hogy a szakemberek, 
vállalkozók szerint lezárható a projekt, tehát meg tudunk valósítani minden egyes 
feladatot belőle. A tájékoztató tartalmazza azt, hogy az operatív megvalósítás, tehát a 
szakmai munka és a támogatás lehívása, tehát a pénzügyi oldal egy kicsit elvált 
egymástól. A nyári időszakban próbálkoztunk azzal, hogy a hitelfelvétel kiváltása okán 
megemeljük az előleg keretét a projekteknek, ez sikerült is,viszont ez azzal járt, hogy az 
egyedi vállalkozói szerződéseket módosítani kellett, a módosítást pedig be kellett 
nyújtani újabb KFF ellenőrzésre. Ezzel viszont azt mondta a támogató szervezet, hogy 
amíg nincs hatályos szerződésünk addig felfüggeszti a támogatások kiutalását. Ezzel 
természetesen a projektek likviditása bajba került, ezért újabb kérelmeket fogalmaztunk 
meg és azt gondolom, hogy akár elnök úr is és országgyűlési képviselő úr is aki most 
nincs jelen nagyon sokat dolgozott azon, hogy ezek a kérelmek elfogadásra, és 
megfelelő értékelésre kerüljenek. Ennek a hatására megkaptuk a múlthét folyamán azt a 
Minisztériumi döntést, hogy a projektek kivétel nélkül minden 6.1.5-ös projektünk 100 
% előleg támogatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy az eddig ki nem utalt előleget 
illetve az eddig le nem hívott támogatást egy összegben meg fogjuk kapni. A jövő hét 
elejére ígérték, hogy az utalások megérkeznek. Ez viszont azt jelenti, hogy a projektek 
likviditása teljesen egyenesbe kerül és valószínű, hogy nem lesz szükség hitel felvételre. 
Az év elején még egy 100 millió Ft-os nagyságrendről beszéltünk, ezt tudjuk kiváltani 
ezzel a kérelemmel és döntéssel, viszont ennek az volt az ára, hogy sajnos egy időre 
megrekedt a támogatás kiutalása, de innentől kezdve minden helyre áll. Az 
elszámolásokat, magukat a szakmai dokumentációt, a szakmai anyagokat folyamatosan 
készítik a kollegáink, tehát a szakmai alátámasztása a támogatásnak azt gondolom, hogy 
rendben van. November 30-val elvileg zárunk és ebből kifolyólag a november 23-i arra 
az utolsó hétre tervezzük a projektzáróját a programnak. Fogunk küldeni újabb 
meghívókat. Nagyon bízunk benne, hogy azok a szakemberek a térségből, akik részt 
tudtak venni akár szakértőként, akár pedig célcsoport képzésben, úgy gondolom, hogy 
szép zárása lenne ennek a munkának, hogy ha meg tudnánk beszélni a tapasztalatokat és 
esetleg javaslatokat is tudnánk gyűjteni a jövőre vonatkozóan.  
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A 6.1.6-14-es projektekből a Békés Megyei projektnek tegnap előtt tartottuk a projekt 
záró rendezvényét. Itt fennáll a 14-es projektek esetében az a furcsa helyzet, hogy 
minden projektet úgy lehetett elindítani csak, hogy november 15-tel zárjuk. Azonban 
időközben benyújtottuk a projekt időszak hosszabbítására a kérelmünket, amit el is 
fogadott a Minisztérium, de már arra nem volt lehetőségünk, hogy az egyedi vállalkozói 
szerződést is hozzáigazítsuk. Így a fővállalkozó alá tartozó programoknak, szakmai 
anyagoknak meg kell valósulni november 15-ig, ami pedig azon kívül kell, hogy 
létrejöjjön, működjön és megvalósuljon annak a határideje november 30. Ezért volt az, 
hogy tegnap előtt meg kellett, hogy tartsuk a projektzáró eseményt annak ellenére, hogy 
dolgozunk tovább, és a programot valójában november 30-cal fogjuk zárni. Elnök úr ott 
volt ezen az eseményen. Azt gondolom, hogy azok a szakértők, akik részt vettek a 
programokban, szép eredményekről számoltak be, mind amellett, hogy mindannyian 
pontosan tudjuk, hogy nagyon rövid volt ez az időszak ahhoz, hogy ennyi feladatot 
elvégezzünk és hogy a célcsoport tagok esetében olyan információkat, olyan 
használható tudást tudjunk adni, ami valósan beépül a napi rendszerébe a családoknak, 
az embereknek. Tehát azt gondoljuk, hogy mindenképpen szükség lenne a folytatásra.  
 
A Somogyi és a Baranyai projekt a fővállalkozó tájékoztatása szerint is, az eddig leadott 
szakmai dokumentáció szerint szintén befejezhető és megvalósítható. Itt az elmúlt 
hónapokban merültek fel kétségek, azt gondolom, hogy erről folyamatosan tájékoztattuk 
elnök urat is, hogy voltak némi problémáink a Somogyi és a Baranyai menedzsmenttel. 
Nem feltétlenül azt a partnerséget kaptuk, ami miatt úgy gondolom, hogy a testület úgy 
döntött, hogy segítő kezet nyújt ahhoz, hogy ők is meg tudják valósítani vagy helyben 
megvalósíthatóak legyenek a hozzánk hasonló programok. Úgy néz ki, hogy ezeket is 
sikerrel fogjuk tudni zárni, és semmilyen negatív következménye a Társulásra nézve 
nem lesz az ottani projekteknek. Viszont el kell gondolkozni a jövőben arról, hogy 
milyen partnerekkel fog együttműködni a Kistérségi Társulás.  
 
Az írásos anyagra visszatérve, úgy néz ki, hogy lehetőség nyílik, illetve bent ragadt 
források vannak a Minisztériumnál. Ezért van rá jó esélyünk, hogy további támogatást 
nyerjen el a Társulás és konzorciumi partnerei a Kistérségi projekt és a Békés Megyei 
projekt folytatására. Ami folytatás jelenleg csak a 2015. decemberi időszakot jelenti. 
Tehát valószínű, hogy nem kis összegeket nyerhetünk el, de ebben az évben, 
decemberben minden idetartozó programot meg kell valósítani. Ami azt jelenti, hogy 
mind a két projektre mint egy 100-100 millió Ft kerettel adtuk be a további 
kérelmünket. Ami kérelem most jelenleg ott tart, hogy kaptunk egy olyan információt, 
hogy minél hamarabb küldjük be a támogatási szerződés-módosításhoz szükséges 
összes iratot. Ezt a szerdai nappal be is kellett adni, tehát minden anyagunk ott van, és 
várjuk a döntést, ami gyakorlatilag minden pillanatban megszülethet, ahhoz, hogy 
további programokat tudjunk megvalósítani még ebben az évben. Ez viszont azzal fog 
járni, hogy nagyon gyorsan egy újabb konzultációs eljárást kell lefolytatni a fő 
vállalkozóval ezekre a konkrét programelemekre projektenként külön-külön. Ezt le kell 
zárjuk november 30-ig, hiszen december 1-től körülbelül karácsonyig van időnk arra, 
hogy valóban mozgassuk az embereket, és valóban megtudjuk valósítani a programokat. 
Az összeállított javaslat úgy néz ki, hogy a Kistérség területén mintegy 3700 plusz 
indikátor mutatót kellene, hogy elérjünk, Békés Megyében pedig 3050-et. Ehhez 
szeretném azt is elmondani, hogy jelenleg úgy állunk a projektekkel, hogy a Békés 
Megyei programban mintegy 26 ezer indikátor mutatónál tartunk, ezt azért szeretném 
hangsúlyozni, mert egyébként a projekt vállalása az 10.000 indikátor mutató volt 
összességében, aztán a minisztériumi értelmezése során kiderült, hogy mégsem elég a 
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10.000, hanem külön 10.000 indikátor mutató kell az egyik indikátor kategóriába 500, 
indikátor mutató másikban és 2.500 a harmadikban de mindféle módon felülmúltuk 
ezeket az elvárásokat. A Kistérségi projektben ugyanez volt a helyzet. Összességében 
10.000 indikátor mutatót vállalt a projekt, de ezt is szét kellett bontani, az egyes 
indikátor kategóriában 900 mutatót, a kettesben 10.000-et, a hármasban pedig 3.000-et 
kell, hogy elérjünk. Ehhez képest itt is meghaladtuk az indikátor mutatót. Nem is a 
számok a fontosak, hanem az, hogy természetesen ilyen és olyan véleményeket is 
kaptunk vissza, és folyamatosan gyűjtjük ezeket a tapasztalatokat. A tegnapi napon is 
volt egyébként egy szakértői testületi ülésünk. Megpróbáljuk megszólítani azokat a 
szakembereket, akik vagy egyik, vagy másik oldalon gyűjthettek tapasztalatokat. 
Őszintén mondom nagyon érdekes vélemények jönnek, és ezt tapasztaltuk a program 
során is. Vannak olyan szakembereink a térségben, itt dolgozó emberek, akik azt 
mondják, hogy de jó, hogy ez van és működhetett, de jó, hogy olyan dolgokat 
csinálhattunk ami a napi rutin munka során nem tehettünk volna meg. Ez azt jelenti, 
hogy ezek a szakértők, szakemberek a saját munkájukon felül vállaltak plusz 
feladatokat és ezért finanszírozást is kapnak. A projektben ideérkező támogatás jelentős 
része ott hasznosul, hogy a helyi szakembereket tudjuk részben tovább fejleszteni, 
kompetencia fejlesztésen vesznek részt, másrészt a tudást hasznosítják azzal is, hogy a 
célcsoportot ők maguk fejlesztik tovább. A másik oldalon vannak olyan vélemények is, 
ami azt gondolom, hogy nem meglepő, ahol a szakértők, szakembereink azt mondják, 
hogy egyrészt nagyon sok volt a program rövid idő alatt, másrészt nem úgy fogadják az 
emberek, ahogy ők úgy gondolták, harmadrészt, hogy nekik ez nagyon sok plusz 
munkát jelent. Azt gondolom, hogy minden tapasztalat és vélemény hasznos, mert a 
jövőre nézve ezekből tudunk építkezni és azt is gondolom, hogy ezek mind 
megalapozzák azt, hogy milyen irányra van szükség a különböző fejlesztésekre. 
Érdekes módon felvállaltuk azt, hogy egyéni mentorálásban részesítünk olyan hátrányos 
helyzetű családokat, akiknek valósan szükségük van arra, hogy rendszeresen impulzust 
kapjanak szakemberek segítsenek nekik akár abban, hogy hogyan kell a hivatali 
ügyeiket elintézni, hogy milyen támogatásra jogosultak, hogy ha lejárt mondjuk a 
személyigazolványuk, milyen szakemberekhez, hova fordulhatnak, de egyáltalán arra 
próbálják őket motiválni, hogy ha kertes házban élnek, hogyan kellene egy kis 
konyhakertet létrehozni és az milyen hatással van a család megélhetésére. Az egyik 
oldalon azt a véleményt kapjuk vissza, hogy ez mennyire jó, a másik oldalon azt kapjuk, 
hogy egyébként meg a család akihez kimennek azt várja, hogy vigyenek 1 kg almát, 
vagy vigyenek valami kézzel fogható segítséget. Holott arról beszéltünk decemberben, 
hogy ma már az a feladat, hogy ne a kész dolgot vigyük helybe és adjuk oda, hanem 
azzal tudjunk segíteni, hogy egy kicsit felemeljük ezeket az embereket, fejlesztjük az 
embereket és megpróbáljuk őket abba az irányba motiválni, hogy elő tudják teremteni 
maguknak ezeket a javakat és, hogy öngondoskodóvá váljanak. Ha a szakembereink 
nem feltétlenül ebben az irányban mozognak, azt gondolom, hogy hosszú távon nem 
vezet előre a kistérség számára az itt élő emberek számára nem hoz pozitív hasznot. Ha 
mi mindig almát akarunk osztani és nem pedig megmutatjuk, hogy azt hogy lehet 
megtermelni, akkor ennek a Kistérségnek de egy idő után nem lesz jövője. Ha azok az 
emberek képesek lesznek önellátásra, el fognak menni a térségből, akkor nagyon nagy 
baj lesz különböző településeken. Nagyon bízok benne, hogy valósan folytatható lesz a 
projekt és még több képzést és fejlesztést hozhatunk ide. Az eredményes iskola kultúra 
fejlesztés azt gondolom, hogy ezt szolgálta leginkább és szolgálja a jövőben is. A 
pedagógusoknak is mondtam, illetve amikor a Tankerülettel is egyeztettem, azt látni 
kell, hogy országosan egyedülálló helyzetben van a Mezőkovácsházi Kistérség, és a 
Mezőkovácsházi Tankerület azzal, hogy itt minden a Tankerülethez tartozó iskola 
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megkapta ezt a fejlesztési lehetőséget. Olyan szakmai műhelyt tudnak létrehozni az 
iskolák, ami példaértékű lehet az országban csak élni kell ezzel a lehetőséggel. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Annyit kérdeznék, hogy ha 
megkapjuk ezt a plusz keretet a Járási programokra, akkor ez konkrét településeken 
megvalósuló program elemei lesznek. Ha konkrét megvalósuló elemei lesznek, akkor jó 
volna, hogy ha minél hamarabb a települések megtudnák, hogy a karácsony környéki 
rendezvényeiket ehhez tudják igazítani, vagy hozzácsatlakoztatni. 
 
K r i s z t o v  á n   Anna projekt szakmai vezető: A kért keretemelés, nyilván lesznek 
olyan programok illetve a helyi programok is a fő vállalkozón keresztül valósulnak 
meg. Tartalmazzák a menedzsment díját a decemberi időszakra, illetve minimális 
működési költséget, az összes többi helyi kommunikáció, tehát további kiadványok 
készítésre van lehetőségünk, online tanácsadók foglalkoztatására és egyébként helyi 
programokra. Szeretném kérni, hogy a helyi programokat az önkormányzatok és a 
települések segítsége nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani. Tehát ha megvan a döntés, 
egy megbeszélésen, vagy egy rendkívüli ülésen meg tudnánk ezeket beszélni, hogy ki 
mit  tud vállalni és milyen olyan programjaik vannak, amelyhez csatlakoztatva ezeket a 
projekt eseményeket megtudjuk valósítani.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérek minden Polgármester kollegát, településvezetőt, hogy 
gondolja át mindenki a decemberi programját. Egyet-kettőt próbáljon meg mindenki 
kiválasztani, hogy ahhoz lehetne-e csatlakoztatni a projektünkből megfinanszírozott 
elemet. Elhangzott, hogy november 23-i héten lenne a projektzáró rendezvény. Lehet, 
hogy a titkárnőm bekéri minden polgármestertől, hogy kinek mikor van a testületi ülése, 
hogy ezt vegyük figyelembe. Azt javaslom én is, hogy egy projekt záró rendezvényen 
ott lehet képet lehet kapni, hogy milyen gazdag és milyen magas színvonalú volt ez a 
projekt, ami itt volt. Tegnap előtt az Orosházán a Békés Megyeinek a záró 
rendezvényén például a fő vállalkozó és az eredményes iskola kultúra beszámolt, 
nagyon jó képet lehetett kapni, hogy milyen gazdag volt ez a program. Valóban azt 
tapasztaltam én is, hogy a Somogy Megyei partnerek nem voltak együttműködőek. A 
Minisztériumba egyszer-kétszer fel kellett mennünk, bármikor felmentünk a mi 
programunkkal sosem volt probléma. Mindig vagy a Somogy Megyeivel, vagy a 
Baranya Megyeivel volt egy kicsit. Baranya Megye hajlott a megoldásra, Somogy 
Megyénél erőszakosabbnak kellett lenni és nem is vagyunk velük annyira megelégedve, 
hogy ez így legyen. Az eredményes iskola kultúrára hívnám fel a figyelmet, hogy 
minden pedagógusunk olyan korszerű ismereteket szerzett, hogy ha ez a módszertan 
beépül nekik a pedagógiai alapdokumentumaikba, akkor egy-két éven belül jelentős, 
látványos fejlődést fogunk látni az iskolai agresszió megszűnésével, a gyerekeknek az 
egymáshoz való viszonyában remélem, hogy ez nagyon eredményes volt. Ebben az 
eredményes iskolakultúrába hét szokást vezették be az iskolába, amelyben első az, hogy 
légy proaktív tehát menj elébe a dolgoknak. A határozati javaslat utolsó mondata is azt 
közli, hogy támogatjuk a projekt folytatását.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 
határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: TÁMOP 6.1.5 pályázat tájékoztatójának elfogadása 
 

91/2015. (XI. 13.) 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, támogatja a projekt folytatását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                elnök 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom tárgyalni ,, A Kodolányi János Főiskolával 
kötendő stratégiai együttműködési megállapodás” tárgyában készült szóbeli 
előterjesztést. 
 
Simonka György országgyűlési képviselő úr folytatott a tegnapi nap folyamán a 
Kodolányi János Főiskola rektorával és az Orosházi főigazgatójával. A duális 
szakképzés most elég népszerű téma mind a szakmunkások esetében, mind a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetében. Ez a megállapodás azt célozza, hogy nagyobb 
szerepet kívánnak játszani a Kodolányi János Főiskola abban, hogy ez a duális képzés 
itt a mi Járásunkban is megerősödjön. Velünk együtt illetve az általunk bevonni kívánt 
vállalkozókkal, intézményekkel együtt minél több embert tudjunk bevonni. Nem titkolt 
szándékuk az, hogy meg akarják erősíteni ennek a Kodolányi János főiskolának a 
szerepét akár még annyiban is, hogy nehogy Székesfehérvárról esetleg átkerüljön a 
központ. Ilyen távlati cél is hallottam. Most ahhoz, hogy a szándékuk komolyságát 
tanúsítsák együttműködési megállapodásokat kötnek mindenkivel és mi mint ilyen 
hiperaktív Kistérség mi támogató javaslatunk ehhez szükséges.  
Felkérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottságok álláspontját. 
 
M a r j a i    János Battonya polgármestere: Mivel a két Kistérségnek ez az egyetlen 
egy Főiskolája, amit támogatni úgy gondolom célszerű, ezért a bizottságok elfogadásra 
javasolják a határozati javaslatot a Társulásnak.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kodolányi János Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás 
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92/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a határozat melléklete szerinti tartalmú stratégiai 
együttműködési megállapodás megkötéséről dönt a 
Kodolányi János Főiskolával a 2015-2020 időszakra 
vonatkozóan, melynek keretében közösen törekednek arra, 
hogy  a KJF Orosházi Központjának felsőoktatásban 
betöltött szerepe az oktatás és kutatás területén 
dinamikusan nőjön, ezzel szolgálja a kistérségi funkciókat 
is, valamint a hallgatói létszám a orosházi központban, és 
a közoktatási stratégiai partnereknél nagyobb mértékben 
növekedjen. 
 Felhatalmazza az elnököt az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a ,, A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó 
komplex program kapcsán elvégzett munka” tárgyában készült szóbeli előterjesztést. 
 
Azt fogom javasolni a jegyző asszonynak, hogy amikor véget ért egyik ülésünk akkor a 
partnereinket már tájékoztatjuk arról, hogy mikor lesz a következő ülés, mert így elég 
gyakran ér az a meglepetés bennünket, hogy az üléseket megelőző nap esti órákban 
kapunk kérést partnereinktől arra, hogy előterjesztést készítsünk. Ez amellett, hogy 
felelősség teljesen nagyon nehéz elkészíteni, így benneteket is abba a helyzetbe hozunk, 
hogy a jegyző konzultációja nélkül itt helyben kelljen döntéseket hozzatok. Ez az 
előterjesztés 19 óra 54 perckor érkezett. Ez azért nem teljesen helyes. Tudtuk, hogy a 
Projektfelügyelet Kft. ezt velünk meg akarja tárgyaltatni, de sajnos csak tegnap kaptuk 
kézhez, de ennek ellenére a bizottság megtárgyalta.  
 
Arról szól az egész, hogy egy korábbi döntéssel megbíztuk a Projektfelügyelet Kft-t, 
hogy készítsen javaslatot. Ez elkészült, elkezdtek dolgozni a Járásunkban, minden 
településsel megbeszélték, hogy melyik az a területi operatív programhoz illeszkedő 
projekt amelyet az lehatárolt keretre tudunk benyújtani, melyek azok amelyeket a 
tartalék terhére tudunk benyújtani. A bevezetőben a Polgármester kollégáimmal 
elbeszélgetve, Mezőkovácsháza három projektre volnánk jogosultak, de lehet, hogy 
egyikből sem lesz semmi, mert vagy az indikátorokat nem tudjuk teljesíteni, vagy a 
bemeneti feltételek hiányoznak vagy aggályosak. Például az ipari parknál nincsen 8 
hektár kivont területünk. Az óvodáinkban csökkenő gyermeklétszám van és jó szívvel 
nem tudjuk vállalni, hogy a 10 csoportot meg fogjuk tartani. A turisztikai program 
elemekbe 1 millió Ft idegenforgalmi bevételt kellene a konzorciumi partnereknek 
elérni, Mezőkovácsháza ebből 6.000-t ért el. Ezek a szakértők azt mondták, hogy addig, 
amíg nem jelenik meg kiírt végleges pályázati kiírás, van lehetőség a kiírás 
módosítására. Azt szeretném kezdeményezni és a határozati javaslatba beleírni, hogy ha 
valamelyikőtöknél van ilyen amit láttok, hogy veletek megtárgyalták a szakértők, hogy 
most ezekre lesztek jogosultak és azt gondoljátok, hogy azt emiatt nem tudjátok 
teljesíteni, akkor gyűjtsük össze ezeket az információkat és a szakértőknek elébe 
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tesszük, illetve képviselő urat megkérjük, hogy járjon el a Megyei Területfejlesztési 
Bizottság elé annak érdekében, hogy próbálják meg ezeket a változtatásokat keresztül 
vinni. Nagyon rövid határidő alatt kérném írásban, hogy melyik projektnél milyen 
konkrét akadálya van annak, hogy az általatok elnyertnek hitt pályázatok nem 
valósulhatnak meg a településeteken. Ha ez konzorcium akkor összeülünk és 
megbeszéljük közösen, hogy milyen javaslatot tennénk, ha pedig egyedi probléma, 
akkor pedig megpróbáljuk hogy azokat a pontokat vegyétek ki. 
 
C s ü r h é s    István polgármester: Ha megvan a megfelelő szakértő csapat, ők több 
információval rendelkeznek. Bízzuk meg őket, hogy dolgozzák ki, mivel ő rendelkezik 
kellő információval. Próbáljuk meg, hogy az indikátorokat tudjuk teljesíteni, segítsünk 
egymásnak. Ha van Projektfelügyeletek, sok pénzt fizetünk érte, akkor ne azt találjuk 
meg, hogy amit beígértünk, hogy nem. A mi pénzügyi szakértő csapatunk pedig álljon 
mellé, hogy ezt hogyan lehetne megoldani.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: A Bizottságok tárgyalták az előterjesztést együttes ülésen, 
meg kérem, Marjai János elnök urat ismertesse a bizottságok álláspontját. 
 
M a r j a i    János Battonya polgármestere: A Projektfelügyelet az önkormányzatokat 
folyamatosan keresik. Ez a gyerekkérdés ez mindenhol érdekes dolog. Ez már felmerült 
hónapokkal ezelőtt, és ezt jelezte gondolom minden település aki érdekelt, hogy abban a 
térségben amelyben mi benne vagyunk ez egy érdekes indikátor mutató, ahol elfogyó 
lakosság van és csökkenő gyereklétszám, hogy 5 évre előre vállaljál. Ilyen nem lesz, aki 
be tudná ezt majd vállalni. A problémák jönnek mindig valamilyen szinten. Úgy látom, 
hogy a Projektfelügyelet törekedik arra, hogy próbálják a megoldás felé elvinni a 
dolgot. Én személy szerint meg vagyok velük elégedve, mert azt veszem rajtuk észre, 
hogy nem azt keresik, hogy hogy nem lehet megcsinálni, hanem azt, hogyan lehet 
megcsinálni. 
 
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Társulásnak. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Annyival módosítom a felvetésemet, hogy nem határozat 
formájában fogalmazzuk meg a kérést, hanem amikor tájékoztatjuk a 
projektfelügyeletet, hogy elfogadtuk ezt a határozatot, akkor a kísérőlevélbe megírom, 
hogy továbbra is kérjük azt, hogy tegyen meg mindent, hogy abban az intézkedési 
tervben elfogadott projektet a települések elnyerjék. Ha ehhez a kiírás módosítását kell 
kezdeményezni, akkor arra is tegyék meg a lépéseket illetve konkrét javaslatot adjanak 
az egyes veszélyeztetett projektek esetén, hogy a települések hogy tudnak hozzájutni.  
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Írják fel azt a 15 dolgot, amit 
mindenképpen meg kell változtatni, ha van rá lehetőség csináljuk meg.   
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Emlékszik mindenki, hogy hogyan alakult ki ez az egész 
terv, hogy Simonka György országgyűlési képviselő úr beszélt mindegyikünkkel, kinél 
mire lenne szükség. Nálunk is szükség volna a két óvoda felújítására, de nem bírjuk 
bevállalni. 
Köszönjük a Projektfelügyeletnek az eddigi munkáját és a beszámolóját. Azt írják, hogy 
november végén egy Workshop keretében fogják ismertetni a Járási Stratégiai 
Programját és december 15-ig lesz kész elfogadásra. Én és jegyző asszony azt 
javasoljuk mindenkinek, hogy december 18-án legyen az ülés, amelynél előreláthatólag 
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három napirendi pont lenne. Mégpedig a ,, Kulcs egy jobb élethez” projektről, a belső 
ellenőrzési terv elfogadása illetve ennek a Járási Stratégiának az elfogadása. Erre ki 
fogjuk majd mindenkinek küldeni az emlékeztetőt. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó komplex program kapcsán elvégzett 

munka elfogadása 
 

93/2015. (XI. 13.) 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 49/2015. (IV.10.) sz. TT. határozatában 
megbízta a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, - 
támogató és – felügyelő Kft-t (1163 Budapest, Batsányi 
János utca 28-32.) Komplex Fejlesztési Program 
kidolgozására továbbá a 69/2015. (VII.24.) sz. TT. 
határozatában ennek tartalék keret terhére történő 
kiegészítésével. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint Mezőkovácsházi komplex programmal 
fejlesztendő járás településvezetőinek közös és együttes 
grémiuma, a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, 
- támogató és – felügyelő Kft. eddig elvégzett 
tevékenységét szakmailag, minőségileg és terjedelmileg 
egyaránt elfogadja, illetve felkéri a projektötletek 
részletes kidolgozására, és a pályázati felhívásokra történő 
előkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Mindenki kapott egy meghívót, Zacher Gábor toxikológus 
tart előadást a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum meghívására. Pályázaton nyertük el a 
lehetőséget arra, hogy előadást tervezzünk. Ha valakinek van ideje és kedve jöjjön el 
mindenképpen.  
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A Türr István Képző és Közösségi Intézetnek a Reformátuskovácsházi Közösségi Háza 
november 23-án megkapja a működési engedélyt. Tehát azt jelenti, hogy maga az épület 
a rendelkezésetekre áll, most az eszközöket szállítják be. Képzések valószínűleg 
márciusban fognak elkezdődni. De már gondolkozzon el mindenki, hogy annyi olyan 
innovatív eszköz lesz, amelyet a Szociális Szövetkezeteitek használhatnak és a 
bevételen megosztoznak a Türr István Képző Központtal. Jön egy korszerű sajtoló 
berendezés, amellyel napraforgó és repce olajat lehet sajtolni, de kútfúró berendezés is 
lesz, különböző öntözőberendezések, vakológép, mindenféle eszközeik lesznek, 
amelyekkel nem csak képzéseket kívánnak folytatni, hanem ha lesz egy olyan Szociális 
Szövetkezet nálatok, aki azt mondja, hogy a ,, harmadik lábát” ilyen fajta 
tevékenységben akarja, akkor azt együttműködési megállapodás alapján azt az eszközt 
elviheti és használhatja. Az épület önmagában rendelkezésre áll mindenkinek. 
Igyekszem ott minél hamarabb egy kihelyezett Társulási ülést tartani és onnantól 
kezdve fogja mindenki látni a lehetőségeket.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Mivel a Tanács napirendjén több tárgyalandó előterjesztés 
nem szerepel az ülést 10 óra 20 perckor bezárom.  
 
 
 

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


