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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi 
Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. 

 
Ülés Helye: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 

tanácskozóterme 
 

Jelen vannak: Pelle István  elnök, Nagykamarás polgármestere 
 Lantos Zoltán              Kevermes polgármestere 

                       Baukó Lászlóné              külsős tag 
 
 

Távolmaradását bejelentette:  
 
                        Süli Ernő Kunágota polgármestere 
 
 
Jelen volt még:  Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza jegyzője 
                          Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
                          Simonka György országgyűlési képviselő 
                          Ruck Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnöke 
                          Fülöp István Kunágota alpolgármestere 
 
 
P e l l e   István elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, és a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Pénzügyi Bizottság 4 tagjából 3 fő jelen van. Süli Ernő Kunágota polgármestere jelezte 
távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Pénzügyi Bizottság ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Baukó Lászlóné bizottsági tagot. 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal jegyzőkönyv-hitelesítőnek Baukó Lászlóné bizottsági tagot 
megválasztotta.  
 
P e l l e   István elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont elfogadását. 
Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, ha a napirendekkel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

40/2015. (VII. 24.) sz. PB. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. július 24-i ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Előterjesztések 
      Előadó: Pelle István elnök 
 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
P e l l e    István elnök: Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Három előterjesztést kell véleményeznie a 
Pénzügyi Bizottságnak, ebből kettőt most kaptunk meg. A háromból a kettő a komplex 
fejlesztési programmal összefüggő előterjesztés, egy pedig a Kulcs egy jobb élethez 
program fenntartásával kapcsolatos előterjesztés.  
 
P e l l e    István elnök: Javaslom, az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,,A komplex 
program végrehajtására vonatkozó  keret-megállapodás kötése” tárgyában készült.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A komplex programról már egyszer döntött a 
Társulás, hogy a komplex program megvalósításában közreműködőként a 
Projektfelügyelet Kft-t szeretné igénybe venni, ezzel kapcsolatos szerződés az egyik 
amelyről dönteni kell. Ez a szerződés kifejezetten a komplex fejlesztési programnak a 
végrehajtására vonatkozik. Azokkal a különbségekkel, amelyek ismertetésre kerültek.   
 
P e l l e   István elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
L a n t o s   Zoltán biz. tag: Támogatjuk a megállapodás megkötését. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. megbízására javaslat 
 

41/2015. (VII. 24.) 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 arról dönt, hogy a Dél-Békési kistérség 
fejlesztésére kidolgozott és elfogadott Komplex 
Fejlesztési Program kidolgozására és megvalósítására 
együttműködési keret-megállapodást köt a 
Projektfelügyelet Országos Projekttervező, támogató és -
felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Batsányi 
János utca 28-32., telephelye: 5900 Orosháza, Október 6. 
utca 49., cégjegyzékszám: 01-09-192886) 
  
Felhatalmazza az elnököt 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. július 24. 
Felelős: Pelle István 
                    elnök 

 
 
P e l l e    István elnök: Javaslom, a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,,A Dél-
Békési Kistérségben megvalósítandó komplex program” tárgyában készült.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Kérem, hogy olvassa fel valaki az 
előterjesztést, hogy mindenki tudja, hogy miről is van szó. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ismerteti az előterjesztést.  

S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ismerteti az ülésen kiosztott új 1. sz. 
határozati javaslatot.  
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Ma a Békés Megyei Közgyűlésnek le kell adni a Minisztérium számára minden egyes 
Megyének, minden egyes lehatárolt részét, rajtunk kívül az országban még kettő van. A 
lényeg annyi, hogy július 24-ig a megyének el kell küldeni a Minisztérium számára ezt 
az egészet. Itt most 4 vagy 5 olyan döntést kell meghoznotok, amelyben majd le lesz 
határolva ezeknek az összegeknek a prioritási sorrendje a fejlesztéseknek. Úgy tudom, 
hogy a Galló Ferenc és Ruck Márton már ezekben futottak néhány kört, minden 
polgármester vagy alpolgármestert elértek és ezek le vannak egyeztetve. Jellemzően 
azok alapján amelyek be lettek nyújtva a Megyéhez abból ki lettek téve a 
vidékfejlesztési források azok egyébként amelyet nem lehet megcsinálni a TOP-ból, 
ezek pedig be lettek állítva sorrendbe. Ruck Mártonnál van egy táblázat, minden egyes 
településre külön bontásban, hogy ki, mikor, melyik évben, az indikátorok figyelembe 
vételével. Itt most az elsőben arról van szó, hogy elfogtok fogadni egy táblázatot, 
mindenkinek meg lesz a maga településére bontva. Nem lehet azt, hogy a Járásunknak 
van 7 milliárd Ft-ja és azt mondjuk, hogy ki lesz írva az első évben 4 milliárd Ft, 
negyed éves bontásban mondjuk a 2015. negyedik negyedévben, ami októberben fog 
majd kijönni és eltart mondjuk 4-5 hónapig mire ez megfog valósulni. Be kell ütemezni, 
hogy mekkora összeget akartok az 1.1-ből, a 3.5-ből stb. 
 
R u c k   Márton Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottságának 
elnöke: Tényleg nagyon sürgős 12.30 perckor fog ülésezni a Területfejlesztési 
Bizottság, ahhoz, hogy tudjuk ülésezni, kell a döntésetek ahhoz, hogy tovább tudjuk 
küldeni a Minisztériumnak.  
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki egyetért a módosított 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Komplex Fejlesztési Program elfogadására javaslat 
 

42/2015. (VII. 24.) 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 Dél-Békési Kistérség többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint mezőkovácsházi komplex programmal 
fejlesztendő járás településvezetőinek közös és együttes 
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gréniuma, elfogadja, hogy a TOP felhívások megjelenését 
követően a mezőkovácsházi komplex programmal 
fejlesztendő járás komplex fejlesztési programjának 
lehatárolt kerete a melléklet szerinti időbeli és 
intézkedésenkénti/alintézkedésenkénti forrásallokációs 
bontásban kerüljön ütemezésre.  
 
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. július 24. 
Felelős: Pelle István 
                    elnök 

 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ismerteti az ülésen kiosztott új 2. sz. 
határozati javaslatot.  
 
Szeretnénk, hogy ha mindenkinek testvériesen, nagyobb települések többet és a faluk 
pedig egy kicsit kisebbet, de mindenki kapjon a fejlesztésből. Ennek a határozatnak az 
volna a célja, hogy ne legyen civakodás városok és faluk között. 
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki egyetért az újonnan kiosztott 2. sz. határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Komplex program prioritási sorrendjének elfogadására javaslat 
 

43/2015. (VII. 24.) 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, úgyis mint a mezőkovácsházi komplex 
programmal fejlesztendő járás településvezetőinek közös 
és együttes gréniuma, elfogadja a komplex programmal 
érintett önkormányzatok vezetői által felállított prioritási 
sorrenden alapuló javaslatot. A közösen kialakított 
kiválasztási, időrendi és fontossági sorrendbe állított, 
előrehaladott kidolgozottságú projektjavaslatokat, és azok 
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becsült bekerülési költségeit tartalmazó fejlesztési 
igényeket a melléklet szerint. 
 
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. július 24. 
Felelős: Pelle István  
                   elnök 

     
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ismerteti az ülésen kiosztott új 3. sz. 
határozati javaslatot. 
 
A lehatárolt keretből biztosítsanak, hogy ha mondjuk az 1.1-ről beszélünk 900 millió Ft-
ot bár most a negyedévben, vagy a harmadik negyedévben ami következni fog.  
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki egyetért az új 3. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Társulási Tanács elnökének felhatalmazására javaslat 
 

44/2015. (VII. 24.) 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, úgyis mint a mezőkovácsházi komplex 
programmal fejlesztendő járás településvezetőinek közös 
és együttes gréniuma, meghatalmazza a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Elnökét, hogy a 65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozat 
mellékletét (komplex fejlesztési program lehatárolt 
keretének időbeli és intézkedésenkénti/alintézkedésenkénti 
forrásallokációs bontását) a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának továbbítsa, 
annak érdekében, hogy az a Békés megyei felhívások 
ütemezésekor figyelembevételre kerüljön. 
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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. július 24. 
Felelős: Pelle István  
                  elnök 

 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ismerteti az ülésen kiosztott új 4. sz. 
határozati javaslatot. 
 
Ez azt jelenti, hogy az elnök, az alapján, amit ma elfogadtok, mindenki kapjon belőle, 
az alapján azokhoz a sorrendekhez igazítva arra az időszakra. Időrendi sorrend 
figyelembe vételével adja ki a határozati javaslatot, hogy legalább ti a Járáson belüliek 
ne ütközettek egymással, ezért van felállítva a sorrend.  
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Társulási Tanács elnökének nyilatkozatok kiadás elfogadására javaslat 
 

45/2015. (VII. 24.) 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, úgyis mint a mezőkovácsházi komplex 
programmal fejlesztendő járás településvezetőinek közös 
és együttes gréniuma, meghatalmazza a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Elnökét, hogy a Békés Megyei TOP források indikatív 
keretén belül a mezőkovácsházi komplex fejlesztési 
programra lehatárolt felhívások megjelenésekor az egyes 
támogatási igényeknek a lehatárolt komplex fejlesztési 
programhoz történő projektszintű illeszkedését a 66/2015. 
(VII. 24.) sz. TT. határozat mellékletében szereplő 
projektjavaslatok esetében támogató nyilatkozat 
kiadásával igazolja, figyelemmel a projektjavaslatok 
prioritási sorrendjére és a 65/2015. (VII. 24.) sz. TT. 
határozat mellékletében szereplő keretekre.  
 
Határidő: azonnal 
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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. július 24. 
Felelős: Pelle István  
                  elnök 

 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ismerteti az ülésen kiosztott új 5. sz. 
határozati javaslatot. 
 
Ebben az van leírva, hogy van egy keret. Ez azt jelenti, hogy ha véletlenül valamit egy 
önkormányzat a kiírás során észrevesz, hogy nem tud arra pályázni, akkor ne vesszen el 
ez a pénz, a tartalékokat töltsék fel. Tartalék területek azért vannak, mert ha valaki 
kiesik, akkor mindig csúszik eggyel lejjebb és nem elviszi más térség, hanem itt marad 
a térségben tartalék listaként.  
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki egyetért az új 5. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Komplex program megvalósítására lehatárolt TOP keret felhasználásáról szóló 

dokumentum kiegészítés elfogadására javaslat 
 

46/2015. (VII. 24.) 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, úgyis mint a mezőkovácsházi komplex 
programmal fejlesztendő járás településvezetőinek közös 
és együttes gréniuma, megbízza a Projektfelügyelet-
Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Ft-t 
(1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.), hogy a 
mezőkovácsházi komplex programmal fejlesztendő járás 
településvezetői által megjelölt, és a Projektfelügyelet Kft. 
által már összegyűjtött projektekkel – mint tartalék 
projektekkel – egészítse ki a komplex program 
megvalósítására lehatárolt TOP keret felhasználásáról 
szóló dokumentumot.  
Egyúttal felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, hogy mindent 
tegyen meg – az önkormányzatokkal kötött szerződések 
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alapján -, hogy ezek a projektek a Békés Megyei TOP 
keret terhére támogatásban részesüljenek.  
 
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. július 24. 
Felelős: Pelle István  

                                                             elnök 
 
 
 
P e l l e    István elnök: Javaslom, a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, Döntés a 
TÁMOP-6.1.5-14-2015-0005, TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 és a TÁMOP-6.1.5-14-
2015-0009 kódszámú projektek Társulást terhelő fenntartási kötelezettségének 
teljesítéséről megállapodás kerete,, tárgyában készült. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Arról szól az előterjesztés, hogy fenntartási 
kötelezettség van és ezt a fenntartási kötelezettséget átvállalná az alapítvány. Egy dolog 
van, hogy itt át kell adni az alapítványnak mint konzorciumi partner részére adatokat.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ezt másképpen nem tudja megcsinálni.  
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Adatvédelmi szempontból így aggályosnak tartom. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Úgy tudom, hogy a Kistérség és az 
Alapítvány között az Alapítvány fog adatot kezelni és a többiek pedig csak adatfelvivők 
lesznek. De az adatvédelmi szabályzat ehhez igazodik nyilván. Adatvédelmi szabályzat 
nélkül nem lehet ilyen dolgot végezni. 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Javaslom kiegészíteni a határozati javaslatot az 
alábbiakkal: „A megvalósítás során az adatkezelés, adatvédelmi szabályzat feleljen meg 
az adatvédelmi jogszabály előírásainak.”  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Nem a Kistérség veszi fel az adatokat, 
hanem a vállalkozó, aki megnyerte.    
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: Projektek fenntartásának átadására javaslat a pályázatban foglalt időszak 
végéig 

 
47/2015. (VII. 24.) 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 Társulása a TÁMOP-
6.1.5-13-2014-0002 sz. projekt, valamint a TÁMOP-6.1.5-
14-2015-0005, TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 és a 
TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 sz. projektekben a Társulást 
terhelő fenntartási kötelezettségeket oly módon kívánja 
teljesíteni, hogy a projektek keretében keletkezett adatot, 
adatbázist, online rendszert, honlapot és módszertant 
térítésmentesen átadja üzemeltetésre, működtetésre és 
fenntartásra a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért 
Közhasznú Alapítvány, mint konzorciumi partner részére, 
aki azt a pályázatban foglaltaknak megfelelően a projekt 
céljaival összhangban köteles fenntartani, felhasználni az 
5 éves fenntartási időszak végéig. 
  
A fenntartási költségek finanszírozása érdekében a 
Társulás hozzájárul az adatok, adatbázisok, online 
rendszerek, honlap és módszertan projekt céljaival 
összhangban álló humánerőforrás-fejlesztési célú üzleti 
hasznosításához. 
 
A fenntartási kötelezettségek maradéktalan megfelelés 
érdekében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, az 
üzemeltetésre, működtetésre és fenntartásra vonatkozó 
megállapodás aláírására a Dél-Békés Mezőgazdasági 
Termelőért Közhasznú alapítvánnyal. 
 
A határozatban foglaltak megvalósítása során az 
adatkezelés és az adatvédelmi szabályzat feleljen meg az 
adatvédelmi jogszabály előírásainak.  
 
Határidő: azonnal 
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. július 24. 
Felelős: Pelle István  
                  elnök 
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P e l l e   István elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
 
Mivel bejelentés nem volt, az ülést bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Pelle István                                         Baukó Lászlóné  
bizottsági elnök                                                                                       bizottsági tag 
       


