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Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága valamint Pénzügyi Bizottsága együttes ülésén 2015. november 13-
án 8 óra 30 perces kezdettel. 

 
Ülés Helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  
                        I. emeleti tanácskozó terme 
 

 
JELEN VANNAK:  
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Távolmaradását bejelentette: 
                        Bontovics Krisztián külsős tag 
 
 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részéről 

Magyar Zsolt Kisdombegyház polgármestere 
Szél Adrián külsős tag 
 

Távolmaradását bejelentette:  
Csürhés István elnök Kaszaper polgármestere 
Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere 
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Jelen volt még: Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 

Dr. Szilbereisz Edit   jegyző 
 
 

M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Tisztelettel 
köszöntöm az összevont Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság valamint  Pénzügyi Bizottság együttes ülésén megjelent 
tagokat és jegyző asszonyt.  
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság 4 fő 
tagjából 3 fő van jelen. Bontovics Krisztián távolmaradását bejelentette, a bizottság 
határozatképes. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 fő tagjából mindenki van jelen, a bizottság határozatképes. 
 
A Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 4 fő tagjából 2 fő van jelen. Csürhés 
István elnök úr és Dr. Varga Lajos távolmaradását bejelentette, ez a bizottság nem 
határozatképes. 
 
A Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság együttes 
ülését megnyitom.  
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom 
felvenni a meghívóban szereplő 4. napirendi pont előterjesztések közé, a következő 
előterjesztéseket: 

- 2015. évi munkaterv módosítás 
- Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 

támogatása 
- A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó 

komplex program kapcsán elvégzett munkáról 
- Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 

együttműködési megállapodás tárgyában 
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztések napirendre vételével, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
 

22/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága a 
- 2015. évi munkaterv módosítás 
- Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 

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

- Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás tárgyában készült 
előterjesztéseket napirendre vette.  

 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

62/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 
- 2015. évi munkaterv módosítás 
- Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 

támogatása 
- A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó 

komplex program kapcsán elvégzett munkáról 
- Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 

együttműködési megállapodás tárgyában készült 
előterjesztéseket napirendre vette.  

 
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom a 
meghívóban közölt és az előzőekben napirendre vett napirendi pontok elfogadását.  
Kérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjait, ha a napirendekkel 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

23/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága a 2015. november 13-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről 
2.) A Társulási Tanács 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
 3.)  2015. évi munkaterv módosítás 

 



 

4 

4 

  4.) Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 
támogatása 

5.) A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó komplex 
program kapcsán elvégzett munkáról 

6.) Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás 

 
 

M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Kérem a 
Pénzügyi Bizottság tagjait, ha a napirendekkel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

63/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. november 13-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről 
2.) A Társulási Tanács 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
 3.) 2015. évi munkaterv módosítás 
 4.) Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel 

támogatása 
 5.) A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó komplex 

program kapcsán elvégzett munkáról 
 6.) Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai 

együttműködési megállapodás 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetéről 
 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Átadom a szót 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Összességében a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítéséről 1.731.633.000 Ft összevont bevételi és kiadási előirányzatnál 
722.078.000 Ft bevételi teljesítése és 680.216.000 Ft kiadási teljesítéssel valamint 
40.789.000 Ft záró pénzkészlettel javasoljuk elfogadni a három negyedéves 
költségvetési beszámolót. A beszámolóból jól látszódik, hogy igazából a Kistérségi 
pályázatoknak a megvalósítása teszi ki a teljes kiadási illetve bevételi előirányzatnak a 
jelentős részét és látszódik, hogy ezek a programok már most itt beindultak és ez a 



 

5 

5 

beszámoló szeptember 30-i fordulónappal készült, tehát látszódnak a teljesítési 
százalékok.  
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: A napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
L a n t o s    Zoltán Kevermes polgármestere: Kérdezem, hogy Kevermes tartozik? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ezt most így nem tudom 
megmondani, az ülés után tudom megnézni.  
 
M a r j a i     János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Kérem aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadására javaslat  
 

24/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
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Tárgya: 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására javaslat 

 
64/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 
  
,, 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” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Pelle István elnök 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Tanács 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Átadom a szót 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Társulási Tanács éves 
munkaterv szerint működik. Itt jól látszódik, én pénzügyi szempontból tudom ugye 
főként mondani, hogy a költségvetéssel, zárszámadással, beszámolással, belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok benne vannak. Beleraktuk igazából a Társulás I. 
félévi költségvetési végrehajtásáról szóló tájékoztatót is, ez nem kötelező, de úgy 
gondoljuk, hogy mindenképpen azért jó, ha év közben is képet kap a Társulási Tanács 
arról, hogy hogyan állnak a féléves teljesítések. Ezt az előterjesztést is javaslom 
elfogadásra a bizottságoknak.  
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: A napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: 2016. évi munkaterv elfogadására javaslat 
 

25/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2016. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: 2016. évi munkaterv elfogadására javaslat 
 

65/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2016. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 

 
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2015. évi belső ellenőrzési terv 
módosítása 
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M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Átadom a szót 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2016. évi belső 
ellenőrzési tervet jelenleg nem tudjuk elfogadni, ez volt ugye a munkaterv szerint a 
napirend. Ezzel olyan problémánk van, hogy a településeknek október 30-ig el kellett 
volna fogadni a belső ellenőrzési tervüket és megküldeni nekünk. Amikor mi ezt 
bekértük a településektől akkor gyakorlatilag a települések nagy része jelezte, hogy 
novemberben fog ülésezni és akkor fogják ezt az előterjesztést tárgyalni. Így azért 
szükséges az, hogy a munkatervben is decemberre betegyünk egy ülést, hogy ezt 
december 31-ig el kell fogadni a Társulási Tanácsnak a belső ellenőrzési tervet. Viszont 
van egy 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítás, ugyanis Magyardombegyház jelezte, 
hogy szeretne csatlakozni a belső ellenőrzési társulásunkhoz. Erre lehetőség is nyílt, 
hiszen a belső ellenőr kolléganővel egyeztetve hat nap szükséges nekik az ellenőrzés 
elvégzéséhez és nálunk ez a tartalék erre fedezetet nyújt így ennek a módosítása 
történne meg itt a 4. sz. előterjesztésben. Ezt szeretném, hogy ha elfogadná a Társulási 
Tanács és így a Magyardombegyházi belső ellenőrzés helyzete is megoldódna. Nekünk 
pedig nem jelent sem többlet terhet sem többlet munkát, hiszen az ellenőrzési tervünk 
eredetileg is a 10 tartaléknapot tartalmazta. Szeretném elfogadásra javasolni a 4. sz. 
előterjesztést. Szeretném mindenkitől kérni, hogy minél hamarabb küldjék meg arra az 
e-mail címre a döntést, amelyről az értesítő leveleket szokták kapni. Ezzel nem nálunk 
van nagy feladat az önkormányzatnál, hanem a belső ellenőr hölgy állítja ezt az éves 
ellenőrzési tervet össze. Ha ő lát anomáliákat még a határozati javaslatban, akkor ő fog 
egyeztetni az adott településekkel. Mindenkitől szeretném kérni, hogy kezeljék 
prioritásként ezt a települések, minél hamarabb legyen meg a határozati javaslat és 
kerüljön megküldésre az önkormányzathoz.  
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: A napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Ez esetben a 3. napirendi pontról nem szavaznánk. 
 
Kérem, egyetért a 4. napirendi pont 4. sz. előterjesztés határozati javaslatával, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítására javaslat 
 

26/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
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,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás 2015. évi módosított belső ellenőrzési 
tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 

 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására javaslat 
 

66/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás 2015. évi módosított belső ellenőrzési 
tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom 
tárgyalni a ,, 2015. évi munkaterv módosítása” tárgyában készült 0. sz. előterjesztést. 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: 2015. évi munkaterv módosítására javaslat 
 

27/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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 legkésőbb 2015. december 11. 
napjáig 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”  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: 2015. évi munkaterv módosítására javaslat 
 

67/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
tanácsa 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
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A novemberi soros ülés napirendjéről „A Társulás 2016. 
évi belső ellenőrzési tervének elfogadása” napirendi 
pontot törli azzal, hogy azt legkésőbb 2015. december 11. 
napjáig 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”  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 

 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom 
tárgyalni a ,, Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatása” tárgyában 
készült 5. sz. előterjesztést. 
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z é l   Adrián biz. tag: Azt látom, hogy a TOP megyei keretből kérnek be, hogy 
válasszanak a Kistérség számára 7,5 milliárd Ft-ot erről szól ez az anyag.  
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Kérem, aki a 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatására javaslat 
 

28/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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 
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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” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Projektkonzorcium létrehozásában való részvétel támogatására javaslat 
 

68/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 
 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 
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M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom 
tárgyalni a ,, A Dél-Békési Kistérségben megvalósítandó komplex program kapcsán 

elvégzett munkáról” tárgyában készült előterjesztést. 
 
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak. 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Ez az előterjesztés PDF formátumban érkezett, 
nem írható. A Projektfelügyelet Kft. küldte és hivatkozik arra, hogy a Társulási Tanács 
döntött a 48/2015. (IV.10.) határozatával arról, hogy megbízza a Projektfelügyelet Kft-t 
azzal, hogy elkészítse a Dél-Békési Kistérségnek a Komplex Fejlesztési Programját. 
Kérik, hogy ezt a határozati javaslatot fogadjuk el.  
Ez egy szakmai beszámoló lenne. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: A napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Komlpex program kapcsán elvégzett munka elfogadásra javaslat 
 

29/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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 
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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” 
  
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Komlpex program kapcsán elvégzett munka elfogadásra javaslat 
 

69/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, ,, 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 
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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” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 

 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Javaslom 
tárgyalni a ,, Kodolányi János Főiskolával kötendő stratégiai együttműködési  
megállapodás” tárgyában készült szóbeli előterjesztést. 
 
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: Az országgyűlési képviselő úr kérné, hogy 
szavazzunk meg egy partnerségi megállapodást a Kodolányi János Főiskolával olyan 
céllal, hogy a Kistérségi céloknak az érdekében az oktatást illetve az iskola keretein 
belül folyó innovatív tevékenységet és kutatást is felhasználhatják. Gyakorlatilag ez 
csak egy partnerségi megállapodás lenne.  
Ismerteti az együttműködési megállapodás preambulum részét. 
 
Véleményem szerint ez Orosházára vonatkozik, de úgy olvastam, hogy a térségünkben 
működő két Középiskolát bele szeretnék valamilyen módon vonni ezekbe a stratégiai 
elképzelésekbe és ezért érintett a mi kistérségünk is ennek a megállapodásnak a 
megkötésével.  
 
M a r j a i    János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: A napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem aki egyetért a határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kodolányi János Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás 

megkötésére javaslat 
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30/2015. (XI. 13.) sz. SZB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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” 

  
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Marjai János elnök 
 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Kodolányi János Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás 

megkötésére javaslat 
 

70/2015. (XI. 13.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
,, 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 
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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” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. november 13. 
 Felelős: Pelle István elnök 

 
 
 
M a r j a i   János Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke: Mivel egyéb 
tárgyalandó előterjesztés a bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 
bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pelle István     Marjai János 
   elnök                                                                                                   elnök 
 
 
 
 
 
 
Lantos Zoltán        Mazán Attila  
jkv. hitesítő        jkv. hitelesítő  


